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Σε μια προσπάθεια σκιαγράφησης της πορείας του νεοελληνικού διηγήματος φτάσαμε 

μπροστά σε ένα εμπόδιο: ενώ η παραγωγή του εκτοξεύεται τα τελευταία χρόνια στον 

ελληνικό χώρο, με πολλές κι ενδιαφέρουσες λογοτεχνικές κατευθύνσεις και πειραματισμούς, 

η αντίστοιχη θεωρητική και κριτική προσέγγισή του στην Ελλάδα παρουσιάζει έλλειψη, με 

αποτέλεσμα η σχετική βιβλιογραφία για το διήγημα και την εξέλιξή του να είναι μικρή, 

επαναλαμβανόμενη  και αρκετές φορές ανεπαρκής. Η προσφυγή στη διεθνή βιβλιογραφία, 

ενώ βοήθησε πραγματικά, δεν κατάφερε ωστόσο να σκιαγραφήσει επαρκώς (και πώς θα 

μπορούσε άλλωστε;) την ειδική αυτή περίπτωση του ελληνικού διηγήματος. Για να 

ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα επιλέχθηκαν ως θεωρητικός κορμός συγκεκριμένες 

βιβλιογραφικές αναφορές που αφορούσαν το προς μελέτη θέμα και που θεωρήσαμε ότι το 

καλύπτουν επαρκώς και διεξοδικά: Beaton, Ζήρας, Πολίτης,  Πολίτου – Μαρμαρινού κ.ά.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Το διήγημα 

1.1 Προς μια προσέγγιση του διηγήματος 

 

Το 1927 ο Ρώσος φορμαλιστής Μπόρις Αϊχενμπάουμ, μέσα στο πλαίσιο μιας αντιπαραβολής 

του μυθιστορήματος και διηγήματος, παρομοίασε το διήγημα με «την ανάβαση σε ένα λόφο, η 

οποία έχει ως σκοπό να μας προσφέρει θέα την οποία ανακαλύπτουμε από το ύψος αυτό». Με 

αναφορά στις ιδιαίτερες αφηγηματικές τεχνικές που αφορούν την πυκνότητα και συνάμα την 

συμπύκνωση του χαρακτήρα της διηγηματικής γραφής, ο Αϊχενμπάουμ καταλήγει να 

προσδιορίσει, με μια λογοτεχνική χροιά, το διήγημα ως ένα «αίνιγμα […] ένα πρόβλημα το 

οποίο συνίσταται στο να θέτεις μιαν εξίσωση με έναν άγνωστο». Αίνιγμα με την έννοια στον 

συχνά απροσδόκητο χαρακτήρα που προσλαμβάνει η υπόθεση του έργου κατά την λύση της 

(όπως αναφέρεται στο Αγγελάτος, κα. 2010: 155).   

Βέβαια, ο Edgar Allan Poe είχε ήδη επιχειρήσει να θεματοποιήσει ήδη από την δεκαετία 

του 1840 τον ορισμό του διηγήματος ως ένα κείμενο μικρής έκτασης στο οποίο ο 

διηγηματογράφος προσπαθεί να συνδυάσει την ένταση που προκαλείται μέσα από την 

απροσδόκητη εξέλιξη της υπόθεσης, η οποία οδηγεί στο αποκορύφωμα της δράσης στο τέλος, 

με τις διάφορες τεχνικές αφηγηματικής και υφολογικής συμπύκνωσης (Πολίτου-Μαρμαρινού, 

2009: 155). Σύμφωνα με τον ορισμό του Poe, που διατυπώθηκε κατά το 1842, ο 

διηγηματογράφος «συλλαμβάνει μια μοναδική εντύπωση και στην συνέχεια την παράγει 

επινοώντας γεγονότα» (Πολίτου-Μαρμαρινού, 2009). 

Κατά τον 20
ο
 αιώνα, έγιναν πολλές προσπάθειες ορισμού του διηγήματος, κυρίως στον 

Αγγλοσαξονικό κόσμο, με βάση την έκτασή του (έως 70 σελίδες) κάτι που αμφισβητήθηκε 

έντονα από την αρχή, με αποτέλεσμα να υπάρχει σύγχυση και να παρατηρείται το φαινόμενο της 

πολλαπλής ορολογίας, όπως στη Γαλλία (nouvelle, count) ή στην Αγγλία (short story, long short 

story, short novel) (Gillespie 1967:117-127). Ο Pasco θα πει σχετικά για τους διηγηματογράφους 

και τους περιορισμούς στην έκταση: «Η αναγκαιότητα του να παραμείνουν σε έναν 

περιορισμένο χώρο οδηγεί τους διηγηματογράφους να εκμεταλλευτούν πλήρως τη γλώσσα […] 

το αποτέλεσμα είναι μια αισθητή ένταση» (Καλογρούλης, 2011:23). 
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Ο H. E. Bates (1905-1974), διηγηματογράφος και ο ίδιος, στην προσπάθεια του να 

περιγράψει το διήγημα ανέφερε (1945: 15-16):  

 

«Το διήγημα μπορεί να είναι οτιδήποτε ο συγγραφέας αποφασίσει ότι θα είναι. Από ένα στατικό 

σκιαγράφημα χωρίς πλοκή μέχρι έναν κινούμενο μηχανισμό τολμηρής δράσης και κλιμάκωσης, 

από μία ποιητική πρόζα, πιο πολύ ζωγραφισμένης παρά γραμμένης, μέχρι μια άμεση καταγραφή, 

όπου στοιχεία όπως το στυλ, το χρώμα και η επεξεργασία δεν έχουν καμία θέση […] σε αυτή την 

απεριόριστη ευελιξία, πράγματι, βρίσκεται η αιτία για την οποία το διήγημα δεν προσδιοριστεί 

επακριβώς» (όπως παρατίθεται στο Karaiskou, 2002: 8).  

 

 

Στον ελλαδικό χώρο, κατά τον 20
ο
 αιώνα, ο συγγραφέας Γιώργος Σκαμπαρδώνης, με μια 

ποιητική διάθεση και μεταφορική χροιά προσεγγίζει το διήγημα ποικιλοτρόπως, αποφεύγοντας 

την αυστηρή εννοιολογική οριοθέτηση του σε άκαμπτους κανόνες. Έτσι, στο «Τι είναι το 

διήγημα» διαβάζουμε πως το διήγημα είναι μεταξύ άλλων, «απινιδωτής […] είναι η 

μακροημέρευση του κεραυνού […] είναι η εισρόφηση περιστεριών σε τουρμπίνα αεροπλάνου 

[…] είναι καρχαρίας στον Σπερχειό […] είναι να πετάς δροσερά καρπούζια στον Κάτω Κόσμο» 

(Σκαμπαρδώνης, 2011: 245-246).  

Στο διήγημα, ο συγγραφέας υποχρεούται να υπηρετήσει την αρχή της συντομίας και να 

φέρει σε πέρας την πρόκληση της κορύφωσης της δράσης. Το αίτημα αυτό που αφορά τον 

συνδυασμό της περιορισμένης έκτασης και της επιδιωκόμενης έντασης είχε κατηγοριοποιηθεί 

συστηματικά από τον Edgar  Allan Poe κατά την δεκαετία του 1840. Έκτοτε, αρκετοί 

μεταγενέστεροι θεωρητικοί προσπάθησαν να προσδιορίσουν το διήγημα αντιπαραβάλλοντας το 

με το άλλο κυρίαρχο είδος της πεζογραφίας, το μυθιστόρημα. Η τάση αυτή ήταν αισθητή μέσα 

στο πλαίσιο των Ρώσων φορμαλιστών. Η πληθώρα των προσεγγίσεων έκανε ανέφικτη την 

δημιουργία και αποδοχή ενός κοινού ορισμού. Παρόλα αυτά, κάποια βασικά χαρακτηριστικά 

γίνονται κοινώς αποδεκτά μέσα στον ευρύτερο προβληματισμό για την σημασία του διηγήματος: 

συντομία και πεζή μορφή, αφηγηματική συγκρότηση και μυθοπλασία, αισθητική βάση και 

τέλος, είναι κάποια από τα γνωρίσματα αυτά που συνθέτουν τον χαρακτήρα του διηγήματος 

(Αγγελάτος κα. 2010:  156). 
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Οι ρίζες από όπου προήλθε το σύγχρονο διήγημα ανιχνεύονται βαθιά πίσω στον χρόνο, 

στις ιστορίες της Παλαιάς Διαθήκης και τις παραβολές της Καινής Διαθήκης, στις μικρές 

αφηγηματικές μορφές των ελληνορωμαϊκών χρόνων, στις ιστορίες του Ηροδότου, ακόμα και 

στις ανατολικής προέλευσης ιστορίες Χίλιες και μία Νύκτες, οι οποίες άσκησαν σημαντική 

επίδραση στο Δεκαήμερον του Βοκάκιου κατά τον 14
ο
 αιώνα (1353). Με την σειρά τους, οι 

σύντομες αφηγηματικές μορφές του Ιταλού συγγραφέα της Αναγέννησης συνέβαλαν σημαντικά 

στην ανάδυση σημαντικών μεταγενέστερων διηγημάτων, όπως ο Δον Κιχώτης του Miguel 

Cervantes κατά τον 17
ο
 αιώνα. Αργότερα, κατά τον 19

ο
 αιώνα, το διήγημα έγινε αρκετά 

δημοφιλές μεταξύ των συγγραφέων έχοντας μάλιστα μεγάλη απήχηση στο αναγνωστικό κοινό. 

Βασική συνιστώσα για αυτή την εξέλιξη ήταν η ανάπτυξη του Τύπου. Αυτή η άνθηση, ωστόσο, 

συνοδεύτηκε από ένα πνεύμα καχυποψίας που προέρχονταν από τον κόσμο της λογοτεχνικής 

κριτικής. Ο βασικός λόγος για την αρνητική στάση των κριτικών απέναντι στο διήγημα ήταν ότι 

ακόμη γίνονταν αντιληπτό ως ένα προσχέδιο για κάποιο εν δυνάμει μυθιστόρημα ή ως μια 

λογοτεχνική άσκηση πάνω στην αφήγηση. Η ευρεία διάδοση του διηγήματος ταυτίστηκε με την 

εμπορευματοποίηση της συγγραφικής τέχνης και  συνεπώς σήμαινε, για τους κριτικούς της 

λογοτεχνίας, τον υποβιβασμό της λογοτεχνίας (Αγγελάτος κα. 2010:  156). 

Η ποικιλία των εννοιολογικών προσεγγίσεων αντανακλά την πολυμορφία που 

χαρακτηρίζει το είδος του διηγήματος. Η αδυναμία εξεύρεσης ενός κοινού ενοποιητικού 

ορισμού είναι απόλυτα συγγενής με την ευρύτητα του διηγήματος. Αυτό ωστόσο, μας 

υπενθυμίζει ο Ζήρας (2010: 168), δεν θα πρέπει να θεωρηθεί και ως μια εγγενής αδυναμία ή ένα 

μειονέκτημα του ίδιου του διηγήματος. Αντίθετα, αυτή η πολυμορφία είναι απόρροια των 

ποικίλων και ετερόκλητων αντιλήψεων που έχουν οι ίδιοι συγγραφείς ανά τον κόσμο σχετικά με 

την ταυτότητα του, αλλά και πιο σημαντικό, με τον ρόλο του. Με την σειρά τους αυτές οι 

αντιλήψεις διαφέρουν μεταξύ τους πάνω στην βάση της εξίσου ετερόκλητης γεωγραφικής και 

κοινωνικής προέλευσης τους. Ο ίδιος ο Ρήγας Βελεστινλής (1757-1798) όταν στα τέλη του 18
ου

 

αιώνα ανασκεύασε σε μια σύντομη εκδοχή το Έρωτος αποτελέσματα (1792), είχε ως στόχο τη 

δημιουργία μιας σύντομης ιστορίας ώστε να διευκολύνει τους αναγνώστες στην επαφή τους με 

την ηθική και τις ιδέες του Διαφωτισμού.  
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1.2 Το διήγημα στον ελλαδικό χώρο 

 

Μία από τις θετικές συμβολές που έχουν επιφέρει οι νεότερες προσεγγίσεις σχετικά με την 

διηγηματογραφία στον ελλαδικό χώρο είναι ότι υπερβαίνουν το στερεοτυπικό πλαίσιο της 

μεσοπολεμικής κριτικής. Τα στερεότυπα αυτά αφορούσαν την οριοθέτηση της ερμηνείας 

σχετικά με την διηγηματογραφία στο αυστηρά πλαίσιο της ηθογραφίας. Με άλλα λόγια, η 

μεσοπολεμική κριτική είχε εστιάσει στο να αναδείξει μόνο εκείνη την πλευρά που αφορούσε την 

«μηχανική δηλαδή αναπαραγωγή μιας στατικής και περιοριστικής αντίληψης του κόσμου». 

Αυτή ωστόσο η παραδεδομένη σύνδεση του ελληνικού διηγήματος με τον αναπαραστατικό 

χαρακτήρα του ξεπεράστηκε από μεταγενέστερους θεωρητικούς, όπως ο Mario Vitti αλλά και 

σύγχρονες έρευνες όπως της Μαρίας Καραΐσκου, σχετικά με την πορεία και την ταυτότητα της 

διηγηματογραφίας κατά την περίοδο 1880-1922  (Αγγελάτος κα. 2010:  157).  

Το διήγημα κατά τα τέλη του 19ου αιώνα, όπως το περιέγραφε και ο Καβάφης, 

«θριαμβεύει», μέσα από την ανάδειξη σύντομων αφηγήσεων που εστιάζουν στην απεικόνιση 

ενός επεισοδίου από την ζωή ενός ανθρώπου, καθιστώντας έτσι την μικρή φόρμα έναν 

συνδυασμό ψυχογραφίας και ηθογραφίας.
1
 

Η Ελλάδα αποτέλεσε μία από εκείνες τις περιοχές της ευρωπαϊκής περιφέρειας όπου το 

διήγημα, ως μια σύντομη μορφή αφήγησης, κατάφερε να αντέξει απέναντι στην επέκταση του 

μυθιστορήματος. Μέχρι ένα βαθμό θεωρείται ότι σε αυτή την εξέλιξη ρόλο διαδραμάτισε το 

διακύβευμα της εθνικής ταυτότητας. Το ζήτημα της αναζήτησης της εθνικής ταυτότητας 

προσέφερε τις συνθήκες για την διαμόρφωση του αιτήματος για τον ρεαλισμό. Η αποτύπωση 

των ηθών και η απόδοση της καθημερινότητας πέρα από την λογοτεχνική σημασία ήταν 

στοιχεία που είχαν σαφώς έναν ιδεολογικό και πολιτικό προσανατολισμό κατά τον 19
ο
 αιώνα 

(Ζήρας, 2010: 169). 

Στη σημερινή εποχή, το διήγημα εξακολουθεί να «αντιστέκεται» απέναντι στην κυρίαρχη 

θέση του μυθιστορήματος. Η παρουσία ποικίλων ερμηνευτικών μεθόδων με αναφορά την 

ελληνική λογοτεχνία, έχει οδηγήσει στην αναζήτηση των λόγων που ευνοούν αυτή την γενναία, 

μέχρι σήμερα, επιβίωση και σημαντική σε όγκο παραγωγή, της μικρής λογοτεχνικής φόρμας, 

έναντι της μεγάλης. Μέχρι ένα βαθμό, η σθεναρή αντίσταση του διηγήματος απορρέει από την 

                                                           
1
 Δημαράς, Κ. όπως παρατίθεται στο «Μεγάλοι Έλληνες διηγηματογράφοι» προσπελάσιμο στο: 

http://gerontakos.blogspot.gr/2014/11/blog-post_12.html  

http://gerontakos.blogspot.gr/2014/11/blog-post_12.html
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τάση των συγγραφέων, ειδικά κατά το δεύτερο μισό του 20
ου

 αιώνα, στην επεξεργασία 

καταστάσεων περισσότερο συναισθηματικών, δραματικών και ψυχολογικών, συχνά μέσα από 

την έμφαση στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Μέχρι έναν άλλο βαθμό, το διήγημα είναι 

κατάλληλο για την ανάλυση αυτής της συμπεριφοράς με αντιστοιχία στην ίδια την 

προσωπικότητα του συγγραφέα. Η σύντομη φόρμα του διηγήματος λοιπόν θεωρείται 

κατάλληλη, καθώς «η απεικόνιση αυτή […] ευνοείται περισσότερο από την πυκνότητα του […] 

μια και η πραγμάτωση του σχετίζεται άμεσα με τη διαστολή ενός γεγονότος ή μιας διάθεσης, ή, 

σπανιότερα, με την προβολή ομοειδών καταστάσεων» (Ζήρας, 2009: 170). 

Σε γενικές γραμμές, το ελληνικό διήγημα ξεχωρίζει για την ικανότητα του να αφηγείται 

με την ένταση που απορρέει από μια ματιά εσωτερική την περιβάλλουσα πραγματικότητα, 

αποτυπώνοντάς την με λεπτομέρεια εικόνες και καταστάσεις. Αυτό όμως που επισημαίνεται ότι 

απουσιάζει, μέχρι κάποιο βαθμό, από την διηγηματογραφία του δεύτερου μισού του 20
ου

 αιώνα, 

είναι μια ακριβής καταγραφή της σύγχρονης εποχής, και των ηθών και προβληματισμών που την 

χαρακτηρίζουν. Ωστόσο σημειώνεται πως αυτή η ιστορική προοπτική του σύγχρονου 

διηγήματος, πάνω στις κοινωνικές συνήθειες και τοπικές ιδιαιτερότητες των χαρακτήρων, δεν 

έχει απαλειφθεί εντελώς. Απλώς, χρειάζεται να εμπλουτιστεί η συγκεκριμένη πλευρά, δίπλα σε 

αυτό που χαρακτηρίζεται ως το βασικό προτέρημα του νεοελληνικού διηγήματος που δεν είναι 

άλλο από την εστίαση του λογοτεχνικού φακού στον μικρόκοσμο του ανθρώπου, ώστε να δει τα 

πράγματα μέσα από τη δική του ματιά και συν-βιώσει το βάρος και την ένταση των αισθημάτων 

του (Ζήρας, 2009: 172). 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

Η μετάβαση από τον 19
ο
 στον 20

ο
 αιώνα 

 

2.1 Οι απαρχές του νεοελληνικού διηγήματος 

 

Αναμφίβολα, ο 19
ος

 αιώνας συνδέθηκε με την διαμόρφωση της εθνικής λογοτεχνίας. Το 

εγχείρημα αυτό φέρει ιδιαίτερη βαρύτητα αν αναλογιστεί κάποιος ότι πραγματοποιήθηκε μέσα 

σε ένα περιβάλλον όπου οι δομές και οι απαραίτητοι θεσμοί που θα οδηγούσαν στην δημιουργία 

του ελληνικού έθνους-κράτους ήταν ακόμη υπό σύσταση (Beaton, 1996: 49). 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1880 διαγράφονται στην Ελλάδα δύο λογοτεχνικές τάσεις, 

που αν και αντιφατικές μεταξύ τους, ασκούν εξίσου σημαντική επίδραση στους 

διηγηματογράφους της εποχής. Η πρώτη τάση αφορούσε την «εξωτερίκευση» του λογοτεχνικού 

ενδιαφέροντος προς την Ευρώπη και κυρίως προς την Γαλλία. Η δεύτερη τάση αφορούσε την 

«εσωτερίκευση» αυτού του ενδιαφέροντος προς το εσωτερικό της Ελλάδας, με την έννοια ότι οι 

συγγραφείς άρχισαν να εστιάζουν στην ανάδειξη εκείνων των πλευρών της καθημερινής 

ελληνικής πραγματικότητας που παρέμενε ακόμη ακέραια από την επίδραση της Ευρώπης 

(Beaton, 1996: 102).  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της δεύτερης τάσης ήταν οι συγγραφείς των «ειδυλλιακών» 

διηγημάτων, όπως ο Γεώργιος Δροσίνης (1859-1951), οι οποίοι προσελκύονταν από την 

περιγραφή της ζωής στην ελληνική ύπαιθρο. Ωστόσο, οι εν λόγω τάσεις, αν και αντιφατικές, 

τείνουν να αλληλεπιδρούν και να αλληλοσυμπληρώνονται. Προϊόν αυτής της γόνιμης 

συνεύρεσης ήταν κάποια από τα πιο σημαντικά λογοτεχνικά επιτεύγματα του διαστήματος 1880-

1990, τα οποία στο πεδίο του διηγήματος συνοψίζονταν στο έργο του Γεώργιου Βιζυηνού (1849-

1896), του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη (1851-1911) και του Αντρέα Καρκαβίτσα (1865-1922) 

(Beaton, 1996: 103). 

Το διήγημα αποτέλεσε κομμάτι των ευρύτερων λογοτεχνικών ζυμώσεων που κατά την 

δεκαετία του 1880 συνδέθηκαν με τον περιοδικό τύπο και πιο συγκεκριμένα με το περιοδικό 

Εστία. Η σοβαρότητα που το διαπερνούσε, η απεύθυνση του σε ένα συντηρητικό αναγνωστικό 

κοινό και το ενδιαφέρον του για την λαογραφία του τόπου, ήταν στοιχεία που καθιστούσαν την 

Εστία ένα έγκυρο λογοτεχνικό περιοδικό που έχαιρε τον σεβασμό. Τα χαρακτηριστικά αυτά 
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έγιναν ιδιαίτερα αισθητά όταν οργάνωσε, το 1883, έναν λογοτεχνικό διαγωνισμό διηγήματος. Το 

γεγονός αυτό θεωρείται ως μια από τις σημαντικές συμβολές του περιοδικού, τόσο για τις 

ευρύτερες λογοτεχνικές εξελίξεις όσο και για την αναζήτηση των όρων κάτω από τους οποίους 

θα προσδιορίζονταν το διήγημα ως λογοτεχνικό είδος (Beaton, 1996: 104).  

Η συμβολή προς αυτή την αναζήτηση γίνεται κατανοητή εάν ρίξουμε μια ματιά στον 

χαρακτήρα της προκήρυξης για τον διαγωνισμό του διηγήματος: « Η υπόθεσις […] έσται 

ελληνική, τουτέστι θα συνίσταται εις περιγραφήν σκηνών του βίου του ελληνικού λαού εν 

οιαδήποτε των περιόδων της ιστορίας αυτού η εις εξιστόρησιν επεισοδίου τινός της ελληνικής 

ιστορίας». Το γεγονός ότι δεν προσδιοριζόταν το νόημα του «διηγήματος» είχε προξενήσει την 

απορία στους διαγωνιζόμενους. Αρκετοί από αυτούς ρωτούσαν την Εστία μέσω αλληλογραφίας 

εάν το «διήγημα» είναι κάτι διαφορετικό από το «μυθιστόρημα». Η μοναδική προϋπόθεση που 

είχε θέσει το περιοδικό ήταν κάποιο μίνιμουμ της έκτασης. Όντως, τα περισσότερα έργα που 

υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό ήταν αρκετά σύντομα. Οι εξελίξεις αυτές έμελλαν να 

σηματοδοτήσουν την πρόσληψη του διηγήματος μέσα από την έννοια που γνωρίζουμε σήμερα 

(Beaton, 1996: 105). 

Ένα ακόμη από τα χαρακτηριστικά εκείνων των διηγημάτων αφορούσε την πραγμάτευση 

θεμάτων με ιστορικό χαρακτήρα, καθώς ο διαγωνισμός έδινε έμφαση στην ανάδειξη επεισοδίων 

μέσα από την αρχαία, την μεσαιωνική ή την σύγχρονη περίοδο. Αυτό συνέβαλε στην σύγκλιση 

της διηγηματικής θεματολογίας με το ιστορικό μυθιστόρημα, και την απομάκρυνση του από την 

κυρίαρχη τάση της πεζογραφίας εκείνης της εποχής που ήταν ο σύγχρονος ρεαλισμός (Beaton, 

1996: 105).  

Η συμβολή της Εστίας δεν αφορά τόσο την εισαγωγή των κανόνων συγγραφής για το νέο 

λογοτεχνικό είδος. Αυτή ήταν μια δουλειά, την οποία σταδιακά προώθησαν οι ίδιοι οι 

συγγραφείς. Αυτό που φαίνεται ότι έκανε το περιοδικό ήταν ότι αρχικά συνέβαλε στην διάδοση 

της ιδέας για μια νέα λογοτεχνική φόρμα, σύντομη σε έκταση, και έπειτα να προσφέρει το 

πλαίσιο για την «νομιμοποίηση» δύο σημαντικών νεωτερισμών. Ο πρώτος ήδη είχε υποδηλωθεί 

και αφορούσε την εδραίωση του διηγήματος ως νέα λογοτεχνική φόρμα. Ο δεύτερος σχετιζόταν 

με την ανάδειξη του παραδοσιακού, αγροτικού περιβάλλοντος ως το πλαίσιο για την δράση των 

λογοτεχνικών ηρώων. Αμφότεροι οι νεοτερισμοί αποτέλεσαν κομβικά σημεία, αν αναλογιστεί 

κάποιος ότι η διηγηματογραφία ελάχιστα καλλιεργήθηκε πριν από το 1880, ενώ μετά από αυτή 

την περίοδο αποτελεί είδος συστηματική συγγραφής. Ενδεικτικό της σημασίας αυτής είναι το 
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γεγονός ότι είκοσι χρόνια μετά τα διηγήματα ξεπερνούσαν κατά πολύ τα μυθιστορήματα 

(Beaton, 1996: 105).  

 

2.2 Προς τον σχηματισμό του ηθογραφικού διηγήματος 

 

Οι μετασχηματισμοί που διαγράφονται στον λογοτεχνικό κόσμο γύρω στο 1880 σχετίστηκαν με 

την δημιουργία μιας πνευματικής τάσης, η οποία απομακρύνθηκε από τον ρομαντισμό και 

εστίασε το ενδιαφέρον της σε πιο οικείες και συγκεκριμένες θεματικές. Οι εξελίξεις αυτές 

ευνόησαν την μετατόπιση των συγγραφέων από το ιστορικό μυθιστόρημα –το οποίο 

εκπροσωπούσε η παλιά Αθηναϊκή Σχολή- προς την φόρμα του σύντομου διηγήματος, και 

μάλιστα του ηθογραφικού διηγήματος, με την έννοια ότι απεικόνιζε επεισόδια από την ελληνική 

ύπαιθρο, την επαρχία και τους απλοϊκούς κατοίκους της. Αυτή η σταδιακή μετακίνηση προς το 

διήγημα προσέλαβε μια διττή διάσταση: αφενός επέτρεψε την επικέντρωση των συγγραφέων 

στην λογοτεχνική επεξεργασία ενός κεντρικού ήρωα ή περιστατικού και αφετέρου προετοίμασε 

τον δρόμο για την αξιοποίηση της λαϊκής παράδοσης (Πολίτης, 1998: 200).  

Αν υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής για την παραγωγή των διηγημάτων κατά την 

διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών του 19
ου

 αιώνα αυτός μπορεί να συνοψιστεί στον όρο 

«ηθογραφία». Με άλλα λόγια, η τάση για την «λεπτομερή αναπαράσταση μιας μικρής, λίγο ως 

πολύ σύγχρονης παραδοσιακής κοινότητας στο φυσικό περιβάλλον» αποτελεί ένα 

χαρακτηριστικό γνώρισμα των διηγηματογράφων, αλλά και της ευρύτερης πεζογραφίας. 

Παρόλα αυτά, διαφοροποιήσεις υπάρχουν. Τα θέματα που πραγματεύονται τα διηγήματα, οι 

τρόποι με τους οποίους τα προσεγγίζουν οι συγγραφείς, αλλά και η συνολική εικόνα που 

συνθέτεται στο τέλος ποικίλουν ανά περίπτωση (Beaton, 1996: 107).  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της διαφοροποίησης αποτέλεσε η πρόθεση των 

συγγραφέων να αξιοποιήσουν το πλαίσιο που προσέφερε το ηθογραφικό διήγημα, ώστε να 

αμφισβητήσουν τις επικρατούσες, για εκείνη την εποχή, συμβάσεις του ρεαλισμού. Αυτή η 

κοινή πρόθεση ήταν ετερόκλητη. Επιπλέον εκδηλώθηκε ως μια άτυπη συναίνεση μεταξύ των 

συγγραφέων που επιθυμούσαν να διεξάγουν νέους λογοτεχνικούς πειραματισμούς. Η συναίνεση 

αυτή ήταν το προϊόν του συνδυασμού παραγόντων που σχετίζονταν με τον ρόλο της Εστίας, τις 

προτιμήσεις και προσδοκίες του αναγνωστικού κοινού αλλά και των ίδιων των συγγραφέων. Το 

καινοτόμο στοιχείο που εισάγουν οι λογοτεχνικοί πειραματισμοί δεν συνίστατο τόσο στην 
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ανατροπή του ρεαλισμού, όσο στη ανάδειξη μιας ειδικής ρεαλιστικής εικόνας, η οποία 

συνδέεται με την λαογραφία του ελληνικού τόπου (Beaton, 1996: 108-109).  

Το έργο το οποίο θεωρείται ότι βρίσκεται στο μεταίχμιο που σηματοδοτεί την μετάβαση 

από το ιστορικό μυθιστόρημα στο ηθογραφικό διήγημα είναι ο Λούκης Λάρας του Δημήτριου 

Βικέλα (1835-1909). Ο Βικέλας ήταν από τους συγγραφείς που αμφιταλαντεύθηκε μεταξύ του 

παλιού και του νέου. Ο Λούκης Λάρας δημοσιεύθηκε το 1879 ενώ η έντονη πνευματική 

δραστηριότητα του Βικέλα ξεκίνησε μετά το 1896, εποχή όπου και εγκαταστάθηκε οριστικά 

στην Αθήνα, μετά από την διαμονή του σε Λονδίνο και Παρίσι. Κατά την δεκαετία 1880-1890 ο 

συγγραφέας έγραψε και άλλα ηθογραφικά διηγήματα, με το πιο γνωστό ίσως τον «Παπά-

Νάρκισσο» (Πολίτης, 1998: 201). 

 

 

2.3 Οι σημαντικότεροι φορείς της νέας τάσης 

 

Γεώργιος Βιζυηνός 

 

Ένας από τους συγγραφείς που εκπροσώπησε την τάση αμφισβήτησης του ρεαλισμού ήταν ο 

Γεώργιος Βιζυηνός μέσα από έξι διηγήματα του, πέντε εκ των οποίων δημοσιεύθηκαν στην 

Εστία από τον Απρίλιο του 1883 έως τον Δεκέμβριο του 1884 (Beaton, 1996: 109).  Ο Βιζυηνός 

θεωρείται ως ο πραγματικός εισηγητής του ηθογραφικού διηγήματος στην νεοελληνική 

λογοτεχνία. Η διαμονή του στο Παρίσι αλλά και η γνωριμία του με τον Βικέλα ευνοούν την 

ενασχόληση του με το διήγημα. Η παραγωγή του πλούσια, καθώς μόλις στο διάστημα 1883-

1884 έχει ήδη δημοσιεύσει τα περισσότερα διηγήματα του (Πολίτης, 1998: 202) 

Δύο από τα διηγήματα του εκτυλίσσονται στο εξωτερικό. Το γεγονός ότι ο Βιζυηνός είχε 

σπουδάσει την Γερμανία ενδεχομένως να είχε επηρεάσει τη θεματική τους. Τα υπόλοιπα 

διηγήματα του εκτυλίσσονται στην πατρίδα και υπό τουρκική κατοχή Θράκη (Beaton, 1996: 

109). Η διηγηματογραφία του Βιζυηνού διαμορφώθηκε μέχρι ένα βαθμό κάτω από την επίδραση 

που άσκησε η παράδοση μιας ευρύτερης τάσης, η οποία ζυμώθηκε με επίκεντρο την Γερμανία. 

Ο Έλληνας συγγραφέας κατά την διάρκεια των σπουδών του εκεί ήλθε σε επαφή με τα 

διηγήματα συγγραφέων όπως ο Τέοντορ Στορμ (1817-1888) και Τέοντορ Φοντάνε (1819-1898), 
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οι οποίοι προετοίμασαν τον δρόμο για την έλευση μιας νέας λογοτεχνικής συνείδησης. Μιας 

συνείδησης η οποία αξίωνε την ρήξη του ατόμου με την κοινωνία και όχι την ενσωμάτωση του 

σε αυτήν (Ζήρας, 2010: 168) 

 Ένα βασικό χαρακτηριστικό που διέπει τα διηγήματα του Βιζυηνού είναι η αινιγματική 

αφήγηση. Το στοιχείο του αινίγματος, εκτός από το πρώτο κατά σειρά δημοσίευσης διήγημα 

«Μεταξύ Πειραιώς και Νεαπόλεως», υποδηλώνεται ήδη στους τίτλους των υπολοίπων: «Το 

αμάρτημα της μητρός μου», «Ποιός ήτον ο φονεύς του αδελφού μου», «Αι συνέπειαι της 

παλαιάς ιστορίας», «Το μόνον της ζωής μου ταξείδιον», «Μοσκώβ Σελήμ»
2
. Σε όλα τα 

παραπάνω διηγήματα ο Βιζυηνός επιλέγει να κάνει χρήση του πρώτου αφηγηματικού προσώπου. 

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό που συνδέει τα έργα του είναι πως η εκτύλιξη των ιστοριών δεν 

καταλήγει στην επίλυση του μυστηρίου που θέτει εξ αρχής ο συγγραφέας, αλλά οδηγεί σε μια 

ανατροπή των προσδοκιών που τρέφει ο ήρωας. Ο αναγνώστης φαίνεται ότι οδηγείται μέσα από 

δαιδαλώδεις διαδρομές σε αυτή την ανατροπή, η οποία πλαισιώνεται μέσα από την εισαγωγή 

του στοιχείου της αγωνίας, τις συχνές αναφορές στον τόπο της παιδικής του ηλικίας, την 

εκλεπτυσμένη αφήγηση αλλά και την ανορθόδοξη τροπή της πλοκής (Beaton, 1996:110). 

Σε δύο από τα διηγήματα του η υπόθεση αφορά την ανατροφή ενός αγοριού σαν κορίτσι, 

χαρακτηριστικό παρόμοιο με την υπόθεση ενός άλλου διηγήματος όπου η ηρωίδα περιγράφεται 

με όρους αμφότερων των φύλων. Στο «Μοσκώβ Σελήμ» ο Τούρκος ήρωας επιθυμεί να ήταν 

Ρώσος, εξαιτίας της ευγενέστερης αντιμετώπισης που θα είχε στην Ρωσία σε αντίθεση με την 

Τουρκία. Στα διηγήματα «Το αμάρτημα της μητρός μου», «Ποιος ήτον ο φονεύς του αδελφού 

μου», και «Αι συνέπειαι της παλαιάς ιστορίας», ο Βιζυηνός καταπιάνεται με την φύση της 

ενοχής και την μορφή με την οποία εκδηλώνεται στους ανθρώπους. Το αμάρτημα της μητέρας 

του που αφορά τον συμπτωματικό θάνατο του παιδιού της, καταλήγει στην εκούσια επιθυμία της 

να εξιλεωθεί μέσω του θανάτου που εύχεται για ένα από τα υπόλοιπα παιδιά της (Beaton, 1996: 

110, Πολίτης, 1998: 202). 

Στο διήγημα «Ποιος ήτον ο φονεύς του αδελφού μου» το ενδιαφέρον του Βιζυηνού για 

την ανθρώπινη ενοχή αποτυπώνεται πάνω στο δίλλημα κατά την αναζήτηση του δολοφόνου: ο 

πραγματικός δολοφόνος είναι αυτός που τράβηξε εν αγνοία την σκανδάλη ή αυτός που έστειλε 

κάποιον άλλο στην θέση του; Στο «Αι συνέπειαι της παλαιάς ιστορίας», η ενοχή αποτελεί 

                                                           
2
 Το γεγονός ότι το πρώτο συνθετικό του ονόματος είναι ρωσικό και το δεύτερο τούρκικο, κατά μία έννοια 

εμπεριέχει εξ ορισμού το στοιχείο της αντίφασης  
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αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ της ιδέας του έρωτα για μια πλύστρα και του γεγονότος 

ότι η ανικανότητα του ήρωα να ολοκληρώσει τον έρωτα του οδηγεί την γυναίκα στην τρέλα 

(Beaton, 1996: 110). 

Τα διηγήματα του Βιζυηνού ξεχωρίζουν για την ψυχολογική υφή των ιστοριών του. 

Είναι ενδεικτικά για την αποκάλυψη του ψυχισμού των ηρώων, όχι τόσο με αναφορά ως προς 

τον αναγνώστη, αλλά με αναφορά ως προς τον λογοτεχνικό κόσμο στον οποίο ζουν και τον 

οποίο καλούνται να υπηρετήσουν. Η αμφιταλάντευση στην οποία νιώθει να μετακινείται ο 

αναγνώστης αποτελεί, επίσης, ένα από εκείνα τα βασικά γνωρίσματα που εισάγει ο Βιζυηνός με 

τόση δεξιοτεχνία, προϊόν που βασιζόταν στην τεχνική συγγραφική ικανότητα του να 

διαχειρίζεται με ελεύθερο τρόπο τους κανόνες της ρεαλιστικής αφήγησης  (Beaton, 1996: 111).  

Η διηγηματογραφία του Βιζυηνού κατά το 1883 έμοιαζε ότι είχε δώσει το έναυσμα για 

την εμφάνιση των διηγημάτων κατά την επόμενη πενταετία. Αυτό το αίτημα πλέον κατείχε 

κεντρική θέση στην λογοτεχνική και αναγνωστική ατμόσφαιρα. Το 1883 ήταν, επίσης, η χρονιά 

όπου το περιοδικό Εστία προκήρυξε τον πρώτο διαγωνισμό για την συγγραφή διηγήματος, όπως 

ήδη αναφέραμε με μοναδικό όρο να έχει το θέμα υπόθεση ελληνική. Το πρώτο βραβείο 

απονεμήθηκε στον Γιώργο Δροσίνη (1859-1951), ο οποίος έγραψε εκείνη την χρονιά και άλλα 

διηγήματα. Την ίδια περίοδο δραστηριοποιήθηκε στην διηγηματογραφία και ο Παλαμάς 

(Πολίτης, 1998: 203). Τα περιορισμένα διηγήματα του ωστόσο δημοσιεύθηκαν προς τα τέλη του 

19
ου

 αιώνα, όπου στο πιο σημαντικό από αυτά, «Ο θάνατος παλικαριού», συμπυκνώνει την 

παλικαρίσια στάση ζωής απέναντι στη δυστυχία (ό.π. 198). 

 

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης 

 

Τα διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη (1851-1911) αποτελούν, επίσης, χαρακτηριστική 

περίπτωσης της τάσης που συνδέθηκε με την αμφισβήτηση των παραδεδομένων συμβάσεων του 

Ρεαλισμού στην λογοτεχνία. Η επαφή του Παπαδιαμάντη με την συγγραφή διηγημάτων 

ξεκίνησε όταν εγκατέλειψε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η ανάγκη να βρει μια 

πηγή εσόδων, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν προέρχονταν από κοσμική οικογένεια, ώστε 

να διαθέτει την οικονομική άνεση, υπογραμμίζει το γεγονός ότι ήταν ο πρώτος αποκλειστικά 

επαγγελματίας συγγραφέας στην Ελλάδα, με την έννοια ότι έγραφε για βιοπορισμό. Αυτό 
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ωστόσο, συχνά καθιστούσε τα έργα του εξαρτημένα από τις απαιτήσεις των περιοδικών και του 

αναγνωστικού κοινού (Beaton, 1996: 111). 

Αναμφίβολα τα διηγήματα του ήταν επηρεασμένα από την ευρύτερη ηθογραφική τάση 

της εποχής. Το σύντομο διήγημα του «Το Χριστόψωμο», που δημοσιεύθηκε το 1887 

σηματοδότησε και την απαρχή της συγγραφικής του καριέρας. Στο διήγημα αυτό, μια μητέρα 

δηλητηριάζει κατά λάθος το παιδί της, αντί για την νύφη της. Αρκετά από τα διηγήματα που 

ακολούθησαν εκτυλίσσονται στην Σκιάθο, πατρίδα του συγγραφέα. Αρκετά έχουν ως βασικό 

μοτίβο τα Χριστούγεννα. Οι χριστουγεννιάτικες ιστορίες ήταν ένα είδος που είχε εκείνη την 

εποχή απήχηση και συνεπώς το ζητούσαν σε μεγάλο βαθμό οι εκδότες των περιοδικών. Η 

διηγηματική παραγωγή του Παπαδιαμάντη μετά το «Χριστόψωμο» υπήρξε πράγματι 

αξιοθαύμαστη. Ακολούθησαν περισσότερα από διακόσια διηγήματα. Τα πιο μεγάλα από αυτά, ο 

«Βαρδιάνος στα Σπόρκα» (1893), «Η Φόνισσα» (1903) και τα «Ρόδινα ακρογιάλια» (1907), 

χαρακτηρίστηκαν αργότερα ως μυθιστορήματα διότι δημοσιεύθηκαν σε συνέχειες (Beaton, 

1996: 112).  

Τα διηγήματα του Παπαδιαμάντη δεν ξεφεύγουν απόλυτα από τον ρεαλισμό. Διατηρούν 

κάποια ρεαλιστικά στοιχεία, στον βαθμό τουλάχιστον που τα ιδανικά του ρομαντικού έρωτα και 

του ηρωισμού είναι άμεσα προσδεμένα με την σκληρή πραγματικότητα. Μια τέτοια περίπτωση 

είναι το διήγημα «Έρως-Ήρως» (1897) όπου ο νεαρός πρωταγωνιστής, πληγωμένος καθώς είναι, 

εξαιτίας του ότι νύμφευσαν την αγαπημένη του με κάποιον άλλο άντρα,  συνειδητοποιεί ότι ο 

πραγματικός ηρωισμός του ανθρώπου δεν έχει να κάνει με την εκδίκηση αλλά με την αποδοχή 

του πεπρωμένου (Beaton, 1996: 114). 

Σε αρκετά από τα διηγήματα του ο Παπαδιαμάντης συνδέθηκε με το ευρύτερο 

ηθογραφικό πνεύμα της εποχής. Η πατρίδα του, η Σκιάθος, του προσέφερε το πλαίσιο για την 

αποτύπωση αυτής της επίδρασης. Η περιγραφή της καθημερινής παραδοσιακής κοινωνίας του 

νησιού, οι λεπτομερείς αναφορές στην δεινή οικονομική κατάσταση των κατοίκων, καθώς και η 

αίσθηση της απομόνωσης και της σκληρότητας που επικρατούσαν στο νησί κατά την διάρκεια 

του χειμώνα, αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά των διηγημάτων του, τα οποία υπογραμμίζουν 

τα βιώματα του συγγραφέα (Beaton, 1996: 114). 

Ο Παπαδιαμάντης ωστόσο, δεν περιορίζεται σε μια εξισορρόπηση μεταξύ των 

ρεαλιστικών συσχετίσεων κάποιων ιδανικών και της ηθογραφικής σκιαγράφησης της πατρίδας 

του, αλλά καταφέρνει να υπερβεί το στενό πλαίσιο του ρεαλισμού σε ό,τι αφορά την απεικόνιση 
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της κοινωνίας. Αυτό γίνεται αισθητό αν παρατηρήσει κάποιος ότι σε αρκετά από τα διηγήματα 

του ο συγγραφέας δεν υιοθετεί τον συμβατικό τρόπο αφήγησης των γεγονότων που βασίζεται 

στην αλληλουχία αιτίας-αποτελέσματος. Αντίθετα, επιλέγει να παραθέσει τους ήρωες και τα 

διάφορα επεισόδια των ιστοριών του με τρόπο που είναι φαινομενικά ασύνδετος προς τον 

αναγνώστη, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς τα διηγήματα του καλούν και τον ίδιο τον 

αναγνώστη να συμμετάσχει στην διασύνδεση της ιστορίας και των ανθρώπων της (Beaton, 

1996: 114). 

Το σημαντικότερο γνώρισμα όμως της διηγηματικής γραφής του Παπαδιαμάντη 

θεωρείται ότι είναι η ικανότητα του να δημιουργεί έργα με διφορούμενο χαρακτήρα. Με το να 

φτάνει στα άκρα τις συμβάσεις του ρεαλισμού, καταφέρνει να «παρουσιάσει έναν αυτόνομο 

κόσμο που είναι ταυτόχρονα και ατελής». Δίπλα σε αυτό το χαρακτηριστικό, προστίθεται και η 

προσήλωση του στην λογοτεχνική παρουσία μιας ανώτερης και ανεξιχνίαστης Πρόνοιας, η 

οποία γίνεται αισθητή μέσω αναφορών σε θρησκευτικά στοιχεία, συμβολικά και υλικά, όπως 

εκκλησίες, εικόνες και τελετουργικά, τα οποία αναμφίβολα σημαδεύουν αμφότερες την 

κοινωνική και λογοτεχνική πραγματικότητα. Μέσα στο πλαίσιο ενός θρησκευτικού μυστικισμού 

μπορούν να ενταχθούν δύο ακόμη βασικά γνωρίσματα των διηγημάτων του Παπαδιαμάντη: το 

πάθος για τον ανεκπλήρωτο έρωτα και η νοσταλγία για την χαμένη παιδική αθωότητα (Beaton, 

1996: 114-115).  

Σε γενικές γραμμές, στα διηγήματα του, ο Παπαδιαμάντης αξιοποιεί εκείνα τα μέσα της 

ρεαλιστικής αφήγησης που επιχειρούν να αποδώσουν πλευρές της καθημερινής 

πραγματικότητας που κατά οξύμωρο τρόπο δεν θα μπορούσαν να απεικονιστούν ρεαλιστικά και 

οι οποίες σχετίζονταν με την «νοσταλγία και στέρηση», τα «βάσανα και πίστη» που 

χαρακτηρίζουν την ανθρώπινη ύπαρξη, όταν διαπιστώνει ότι έχει απέναντι της έναν κόσμο 

ατελή, έναν κόσμο που βρίσκεται σε ηθική και πνευματική παρακμή (Beaton, 1996: 114-115).    
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Αντρέας Καρκαβίτσας (1865-1922) 

 

Ο Αντρέας Καρκαβίτσας συνέγραψε τα περισσότερα διηγήματα του το διάστημα 1886-1904. 

Αρκετά από αυτά δημοσιεύθηκαν σε συλλογές. Ασκώντας το επάγγελμα του στρατιωτικού 

γιατρού είχε την δυνατότητα να παρατηρήσει από κοντά τις κοινότητες της ελληνικής υπαίθρου. 

Το γεγονός αυτό διευκόλυνε την επίδραση της ηθογραφίας στα διηγήματα του. Ωστόσο, η 

ηθογραφία αποτελεί για αυτό μέσο και όχι σκοπό (Beaton, 1996: 115).  

Σε αρκετά νεαρή ηλικία (1885) εμφανίστηκε στα περιοδικά της εποχής με τα ηθογραφικά 

διηγήματα του, τα οποία συγκέντρωσε σε τόμο με τον τίτλο Διηγήματα (1892). Καταδικάζει την 

χρήση της καθαρεύουσας και από το 1888, με αναφορά την εμφάνιση του Ψυχάρη, ο 

Καρκαβίτσας γράφει μόνο στη δημοτική, την οποία καλλιεργεί με αξιοθαύμαστο ζήλο. 

Χρησιμοποιεί υπερβολικά χρωματισμένα επίθετα, εξεζητημένα σύνθετα και εκμεταλλεύεται 

εντατικά τη γλώσσας της δημοτικής ποίησης. Και αν αυτό σήμερα θεωρείται μειονέκτημα, για 

την εποχή του, όπου ο έντεχνος πεζός λόγος λίγο είχε αναπτυχθεί, ήταν κάτι το φυσικό. Η 

έμφαση στην γλωσσική επιμέλεια, τον οδήγησε στην ανάπτυξη ενός καλλιεργημένου ύφους, 

ίσως το θετικότερο στοιχείο στον Καρκαβίτσα, με το οποίο γίνεται ξεκάθαρη η λογοτεχνική 

πρόθεση του συγγραφέα (Πολίτης, 1998: 207).   

Τα μεταγενέστερα διηγήματά του συγκεντρώθηκαν σε δύο τόμους, τα Λόγια της πλώρης 

(1899) και οι Παλιές αγάπες (1900). Αμφότεροι, εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο του 

ηθογραφικού διηγήματος. Στα διηγήματα του Καρκαβίτσα δεν θα συναντήσει κάποιος την 

νοσταλγία και την ρέμβη που βλέπουμε στα διηγήματα του Παπαδιαμάντη. Αντίθετα, η 

διηγηματογραφία του διέπεται από μια τάση ακριβής παρατήρησης και μιας δύναμης 

ψυχογραφικής. Ο τόνος του ρεαλιστικός, συχνά σε τέτοιο βαθμό που αγγίζει την σκληρότητα 

(Πολίτης, 1998: 207). Με τη μεταπήδησή του στο μυθιστόρημα και τη συγγραφή πρώτα της 

Λυγερής (1890) αλλά κυρίως μετέπειτα του Ζητιάνου (1896), ο Καρκαβίτσας φαίνεται πως 

φτάνει στην ακμή του, ενώ το επόμενο και τελευταίο μυθιστόρημά του ο Αρχαιολόγος (1904) 

δεν φάνηκε να πείθει κοινό και κριτικούς. Ο Καρκαβίτσας μετά από αυτό, δεν έγραψε τίποτε 

άλλο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3.1 Πρώτο μισό του 20
ου

 αιώνα: το πλαίσιο 

 

Η περίοδος που αφορά περίπου την εικοσαετία μεταξύ 1929-1949 αποτέλεσε για την Ελλάδα 

μια εποχή έντονων πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών οσμώσεων. Ο Εθνικός Διχασμός του 

1915-1917, προϊόν της πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ του βασιλιά Κωνσταντίνου Α΄ και του 

πρωθυπουργού Ελευθέριου Βενιζέλου, είχε σημαδέψει βαθιά τον κοινωνικό ιστό της Ελλάδας. 

Οι αντιπαλότητες, οι πολιτικοί τριγμοί στα θεμέλια της μοναρχίας και η πόλωση της κοινωνικής 

αλλά και πνευματικής ζωής πάνω στο πολιτικό δίπολο Αριστεράς και Δεξιάς ήταν προεκτάσεις 

ενός σημαντικού ιδεολογικού κενού. Το κενό αυτό γίνονταν ακόμη πιο έντονο κάτω από το 

βάρος της διαπίστωσης ότι η Μεγάλη Ιδέα δεν επρόκειτο να λάβει σάρκα και οστά. Νέοι όροι 

έπρεπε να αναζητηθούν για την διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας. Κάτι παρόμοιο έπρεπε να 

συμβεί και στο πεδίο της οικονομίας. Η διεθνής οικονομική κρίση του 1930 έκανε αισθητή την 

ανάγκη για την εξεύρεση λύσεων που προέρχονταν όχι από το εξωτερικό, αλλά από το 

εσωτερικό περιβάλλον της χώρας. Αυτή λοιπόν η εγχώρια «στροφή»  αποτέλεσε μια ευρύτερη 

τάση η οποία επηρέασε και τους συγγραφείς (Beaton, 1996: 174-175). 

Οι δεκαετίες του 1930 και 1940 ήταν εποχές αποσταθεροποίησης της ελληνικής 

κοινωνίας σε πολιτικό και εθνικό επίπεδο. Τα βασικότερα γεγονότα που διαμόρφωσαν αυτό το 

πλαίσιο ήταν η άνοδος της δικτατορίας το 1935, η άρνηση του Μεταξά απέναντι στους Ιταλούς 

στις 28 Οκτωβρίου 1940, και η γερμανική κατοχή το διάστημα 1941-1944. Ωστόσο, ο 

συγκρουσιακός χαρακτήρας της ελληνικής κοινωνίας έμελλε να συνεχιστεί και μετά την 

αποτίναξη του γερμανικού ζυγού. Ο Εμφύλιος Πόλεμος που ταλάνισε την Ελλάδα από το 1946 

έως το 1949 αποδείκνυε ότι η χώρα δεν είχε καταφέρει να ξεπεράσει ακόμα βαθύτερους 

διχασμούς που είχαν ένα πολιτικό υπόβαθρο (Beaton, 1996: 174-176). 
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3.2 Νέες λογοτεχνικές ζυμώσεις  

 

Αναπόφευκτα, η διηγηματογραφία επηρεάστηκε ως ένα βαθμό από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις 

και εντάχθηκε μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο λογοτεχνικής παραγωγής, το οποίο αν και δεν 

θεωρείται ότι είχε έναν καθαρά και αποκλειστικά πολιτικό χαρακτήρα, εντούτοις είχε ως βασικό 

γνώρισμα την αναζήτηση ενός ιδεολογικού στίγματος. Η αναζήτηση αυτή οδήγησε τους 

συγγραφείς, σε διαφορετικό βαθμό και με διαφορετικούς τρόπους, στην υιοθέτηση μιας 

πληθώρας πειραματισμών, οι οποίοι επηρέασαν τον χαρακτήρα των επερχόμενων συγγραφέων 

(Beaton, 1996: 176-177). 

Κατά την περίοδο 1929-1936 είναι τέτοιος ο βαθμός παραγωγής διηγημάτων που 

πράγματι ξεπερνάει ό,τι προηγούμενο. Ένα κομμάτι αυτής της παραγωγής συνδέθηκε με το 

περιοδικό Νέα Γράμματα, το οποίο πρωτοκυκλοφόρησε το 1935. Τα περισσότερα από τα 

διηγήματα είχαν ως πλαίσιο δράσης το αστικό περιβάλλον, με αναφορές, άλλοτε άμεσες και 

άλλοτε έμμεσες σε κοινωνικά και ιδεολογικά ζητήματα (Beaton, 1996: 180). 

Το ενδιαφέρον των συγγραφέων στράφηκε στο να συλλάβουν και να αποτυπώσουν τις 

ιστορικές αλλαγές που παρατηρούσαν στις αστικές κοινωνίες της δεκαετίας του 1930. Ήταν 

επόμενο, για τους διηγηματογράφους του αστικού ρεαλισμού, οι ιστορίες να ενσωματώνονται 

στις μεγαλουπόλεις, συχνά στην Αθήνα, ενώ κάποιες φορές η δράση εκτυλίσσονταν σε πόλεις 

του εξωτερικού (Beaton, 1996: 188). 

Παράλληλα, αναδύθηκε και ένα διακριτό ρεύμα στην συγγραφή διηγημάτων όπου οι 

δημιουργοί δεν ενδιαφέρθηκαν για την αναπαράσταση της εξωτερικής πραγματικότητας που 

τους περιέβαλε. Αντίθετα, εστίασαν στον εσωτερικό τους κόσμο και κάτω από την επίδραση του 

Μοντερνισμού, που χαρακτήρισε τις εξελίξεις στην Ευρώπη την δεκαετία του 1920, επιχείρησαν 

να δώσουν μορφή στους δικούς τους εσωστρεφείς πειραματισμούς (Beaton, 1996: 180). Η τάση 

αυτή είχε ως επίκεντρο την πόλη της Θεσσαλονίκης και την «σχολή της Θεσσαλονίκης»
3
  γύρω 

από την οποία συσπειρώθηκαν συγγραφείς όπως ο Αλκιβιάδης Γιαννόπουλος (1896-1981), ο 

Γιώργος Δέλιος (1897-1980), ο Στέλιος Ξεφλούδας (1901-1984) και ο Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης 

(1908-1992), οι οποίοι δραστηριοποιήθηκαν τόσο στο διήγημα όσο και στο μυθιστόρημα. Το 

περιοδικό Μακεδονικές Ημέρες που ιδρύθηκε στην συμπρωτεύουσα το 1932 διαδραμάτισε 

                                                           
3
 Δεν είναι αποδεκτός ο όρος από όλους του συγγραφείς που εντάχθηκαν σε αυτήν. 
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σημαντικό ρόλο για την διάδοση των μοντερνιστικών ιδεών στον χώρο του διηγήματος και όχι 

μόνο (Beaton, 1996: 196). 

Από το 1936 και μετά παρατηρείται μια ριζική μεταβολή στον χαρακτήρα της 

πεζογραφίας γενικότερα. Ερευνητές όπως ο Beaton (1996: 220) υπογραμμίζουν ότι η αλλαγή 

αυτή συντελέστηκε με την άνοδο του στρατιωτικού καθεστώτος του Μεταξά. Ωστόσο, 

επισημαίνουν ότι η νέα τάση της πεζογραφίας δεν μπορεί να ερμηνευθεί αποκλειστικά ως μια 

προσπάθεια αντίδρασης απέναντι στο απολυταρχικό καθεστώς και την συνεπακόλουθη 

λογοκρισία, αλλά επρόκειτο για μια ευρύτερη προσπάθεια των συγγραφέων να ξεφύγουν από τις 

παραδοσιακές αντιλήψεις εθνικού και ιδεολογικού περιεχομένου, τουτέστιν «από τον 

παρωχημένο επεκτατισμό της “Μεγάλης Ιδέας” αλλά και από τον Κομμουνισμό» (Beaton, 1996: 

220). 

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής λογοτεχνίας κατά την περίοδο του 

μεσοπολέμου υπήρξε ο μεταβατικός χαρακτήρας της. Ο χαρακτήρας αυτός ήταν το προϊόν μιας 

αντιθετικής σχέσης μεταξύ της παράδοσης και  ενός νέου πνεύματος. Πιο συγκεκριμένα, το 

διήγημα εξέφραζε την ανάδυση αυτού του νέου πνεύματος που ερχόταν σε «σύγκρουση» με το 

παραδοσιακό είδος του μυθιστορήματος. Αυτή η άτυπη διαμάχη αποτέλεσε το επίκεντρο της 

εξέλιξης του διηγήματος, η οποία αποτυπώθηκε μέσα από μία αντιστρόφως ανάλογη σχέση, 

όπως περιγράφει χαρακτηριστικά και ο Μουλλάς: «Θα έλεγε κανείς ότι διήγημα και 

μυθιστόρημα, τα κυριότερα πεζογραφικά είδη, βρίσκονται σε αντιπαράθεση, αδυνατώντας να 

συνυπάρξουν στην εξουσία: η αναβάθμιση του ενός προκαλεί την υποβάθμιση του άλλου» 

(Μουλλάς, 1996: 109). 

Η αντιπαράθεση μεταξύ διηγήματος και μυθιστορήματος προσέφερε το έδαφος για την 

καλλιέργεια ποικίλων αντιλήψεων και ιδεών σχετικά με τον ρόλο των δύο ειδών, συχνά 

αντιφατικών μεταξύ τους, κατά την μεσοπολεμική περίοδο. Σε κάποιους  το διήγημα φαινόταν 

ότι κέρδιζε ολοένα και περισσότερο έδαφος, τείνοντας να καθιερωθεί τόσο από την πλευρά 

αυτών που το εκπροσωπούσαν όσο και στο αναγνωστικό κοινό. Όπως υπογράμμιζε και ο Μίμης 

Βάλσας κατά το 1920 «στην ιστορία της νεοελληνικής φιλολογίας το διήγημα κρατεί μια πολύ 

σπουδαία θέση. Η χρονολογία φαίνεται πολύ μακρινή που θα υποσκελιστεί (το διήγημα) από το 

ρομάντσο  […] τα έργα των διηγηματογράφων είναι τα πιο αντιπροσωπευτικά της νεοελληνικής 

φιλολογίας» (Βάλσας, όπως αναφέρεται στο Graz, 1920: 333). 
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Από την άλλη πλευρά, συγγραφείς όπως ο Γιώργος Θεοτοκάς, κατά το 1934, θεωρούσαν 

πως το διήγημα θα αρχίσει να φθίνει, αποκτώντας  ένα επικουρικό και περιφερειακό ρόλο: 

«Αρχίζει λοιπόν στα ελληνικά γράμματα η περίοδο του μυθιστορήματος […] το διήγημα φυσικά 

θα χάσει τα πρωτεία μες στην πεζογραφία μας […] και θα γίνει δηλαδή ένας πλανήτης του 

μυθιστορήματος» (Θεοτοκάς, 2005: 123). Σε ένα παρόμοιο πνεύμα και ο Βάρσος Βαρίκας 

διατύπωνε κατηγορηματικά λίγα χρόνια μετά (1939) την πρόβλεψη του Θεοτοκά ότι είχε έρθει η 

εποχή της «πτώσης» του διηγήματος: «Το πατροπαράδοτο διήγημα […] με την εμφάνιση της 

γενιάς του 1930 περνάει σε δεύτερο πλάνο. Δεν είναι πια η κυριαρχούσα μορφή της 

νεοελληνικής πεζογραφίας» (Βαρίκας, 1979: 64-65) 

 

3.3 Η περίοδος 1949-1967 

 

Κατά τις δεκαετίες 1940 και 1950 η πολιτική πόλωση που όπως είδαμε χαρακτήριζε την 

ελληνική κοινωνία από τις αρχές του αιώνα, έλαβε ακραία μορφή. Οι αντιπαραθέσεις μεταξύ της 

Δεξιάς και της Αριστεράς κορυφώθηκαν με την εκδήλωση του Εμφυλίου Πολέμου. Η εμπλοκή 

των δυτικών δυνάμεων (ΗΠΑ και Βρετανία) και της Ρωσίας στο πλευρό των αντίστοιχων 

πολιτικών μπλοκ, προσδίδει στον ελληνικό Εμφύλιο την αίσθηση ότι επρόκειτο για ένα πρώιμο 

στάδιο εκείνης της διεθνούς αντιπαράθεσης που έμελλε να ονομαστεί ως «Ψυχρός Πόλεμος» 

(Beaton, 1996: 253). 

Οι πληγές που άφησε ο Εμφύλιος πέρα από το βαρύ φορτίο σε ανθρώπινες ζωές (περίπου 

80.000 νεκροί) επεκτάθηκαν και μακροπρόθεσμα σε όλο το φάσμα της δημόσιας ελληνικής 

ζωής μέχρι και την δεκαετία του 1980. Η εκτόνωση της πόλωσης που παρατηρήθηκε κατά την 

δεκαετία του 1950 και προς τις αρχές του 1960 μπορεί να θεωρηθεί ως ένα «διάλλειμα» στο 

ιδιαίτερα τεταμένο περιβάλλον των πολιτικών διωγμών που ακολούθησαν κατά την περίοδο της 

χούντας από το 1967 έως το 1974 (Beaton, 1996: 254). 

Αυτό επέφερε ένα σχετικό κλίμα αισιοδοξίας και αυτοπεποίθησης στους κύκλους των 

συγγραφέων. Οι διηγηματογράφοι άρχισαν να πειραματίζονται τόσο στο ύφος όσο και στην 

θεματολογία, την οποία σταδιακά επέκτειναν. Παρόλα αυτά, ένας σκεπτικισμός απέναντι στην 

νέα κατάσταση υποβόσκει ως τάση στα διηγήματα της δεκαετίας του 1960 (Beaton, 1996: 316). 
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Μέσα σε αυτό το κλίμα, η τριλογία του Βασίλη Βασιλικού (1934-) και τα διηγήματα του 

Αντώνη Σαμαράκη (1919-2003) συνδυάζουν ένα χιούμορ ανατρεπτικό με ένα ανάλαφρο ύφος, 

στοιχεία που πλαισιώνονται από την ειρωνική διάθεση του αφηγητή. Απώτερος σκοπός η 

συνενοχή του ίδιου του αναγνώστη. Το «Πηγάδι» του Βασιλικού –μέρος της τριλογίας «Το 

φύλλο», «Το πηγάδι», «Τ’ αγγέλιασμα», 1961– παρωδεί αρκετές από τις συμβάσεις του 

ηθογραφικού ρεαλισμού, ενώ παράλληλα μεταφέρει μια αίσθηση φόβου με αναφορά την ιδέα 

της ολοκληρωτικής καταστροφής, η οποία ήταν απόρροια της ευρύτερης ανησυχίας που ήταν 

διάχυτη στον κόσμο εξαιτίας της κρίσης της Κούβας κατά το 1959 (Beaton, 1996: 318). 

Τα διηγήματα του Σαμαράκη χαρακτηρίζονται από ένα ύφος απρόσωπο και έναν ελαφρά 

ειρωνικό λόγο, ο οποίος στρέφεται συχνά κατά των κεντρικών ηρώων. Η «Οδός Σταδίου» που 

παραμένει ένα από τα πιο γνωστά και πετυχημένα διηγήματα του, είναι χαρακτηριστική για το 

γεγονός ότι ο αναγνώστης αιφνιδιάζεται στο τέλος του διηγήματος όταν διαπιστώνει ότι ο 

αφηγητής είναι ένα άλογο που περιφέρεται στους συνοικιακούς δρόμους της Αθήνας (Beaton, 

1996: 319). 

Παρά τον ανατρεπτικό τους χαρακτήρα και την τάση αμφισβήτησης των παραδοσιακών 

κανόνων, τα διηγήματα της δεκαετίας του 1960 δεν απορρίπτουν εντελώς τις συμβάσεις του 

ρεαλισμού, απλώς τις αξιοποιούν με νέους τρόπους. Αυτή η τάση, οδήγησε συχνά τους 

συγγραφείς στο να τοποθετούν την πλοκή σε χώρους φανταστικού ή σε μέρη τα οποία 

βρίσκονται εκτός Ελλάδας. Τα οκτώ πεζά κείμενα του Γιώργου Χειμωνά (1939-2000) που 

δημοσιεύθηκαν κατά το διάστημα 1960-1985  αποτελούν μια συσσωμάτωση αποσπασμάτων που 

αφορούν τον λόγο, τις σκέψεις και τις αφηγήσεις πολλαπλών ομιλητών, ώστε να βγει στην 

επιφάνεια η πολυφωνία της γραφής. Ο Χειμωνάς απορρίπτει κάθε αναφορική λειτουργία της 

γλώσσας, χρησιμοποιώντας μια γλώσσα υποβλητική και «μαγική». Η αφηγηματική φωνή 

παρουσιάζεται κατακερματισμένη και οι ήρωες «είτε μεταμορφώνονται αλλόκοτα, είτε 

σκοτώνονται, είτε συγχωνεύονται με άλλους». Παράλληλα, ο συγγραφέας στρέφεται κατά των 

αξιών του δυτικού κόσμου, εκφράζοντας την αγωνία που διακατέχει τον σύγχρονο άνθρωπο 

(Beaton, 1996: 323). 

Φυσικά, η διηγηματογραφία κατά τον 20  αιώνα δεν εξαντλείται στους 

προαναφερθέντες δημιουργούς. Η πρώτη και δεύτερη μεταπολεμική γενιά των Ελλήνων 

διηγηματογράφων, αναπόφευκτα δημιουργεί τα έργα της κάτω από την επίδραση μιας ανήσυχης 

καθημερινότητας που πάνω της έχει αφήσει έντονες τις πληγές της η πολιτική και η ιστορία. 
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Συγγραφείς όπως οι, Σπύρος Πλασκοβίτης, Χριστόφορος Μηλιώνης, Ηλίας Χ. 

Παπαδημητρακόπουλος, Τόλης Καζαντζής, ανήκουν σε αυτή την κατηγορία (Χατζηβασιλείου, 

2010).  

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η μετάβαση από τον 20
ο
 στον 21

ο
 αιώνα 

 

4.1 Η διηγηματογραφία στα τέλη του 20
ου

 αιώνα 

 

Η περίοδος από το 1967 έως το 1974 στιγματίστηκε από το δικτατορικό καθεστώς το οποίο, 

μεταξύ άλλων, περιόρισε σημαντικά την ελευθερία του λόγου, επιβάλλοντας μια αυστηρή 

λογοκρισία, και αναγκάζοντας πολλούς συγγραφείς να μην εκδώσουν τα έργα τους στην 

Ελλάδα. Στην προσπάθεια τους να εκφράσουν την δυσαρέσκεια τους απέναντι σε ένα καθεστώς 

καταπιεστικό, πολλοί συγγραφείς διαφορετικών πολιτικών πεποιθήσεων συσπειρώθηκαν και 

εξέδωσαν τα λεγόμενα «Δεκαοκτώ κείμενα» (1970) (Beaton, 1996: 327). 

Η περίοδος μετά την μεταπολίτευση του 1974 συνοδεύθηκε με την ανάδυση δύο νέων 

μεγάλων κομμάτων, της Νέας Δημοκρατίας και του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κόμματος. 

Επρόκειτο για κόμματα προσωποπαγή, τα οποία προσδιορίστηκαν πιο πολύ από της 

φυσιογνωμίες των ηγετών τους, παρά από το πολιτικό τους πρόγραμμα. Παράλληλα, 

σταθεροποιήθηκαν, αφού πρώτα νομιμοποιήθηκαν, τα κόμματα της αριστεράς. Στο εσωτερικό 

της Ελλάδας, το σημαντικότερο ζήτημα που απασχολούσε τον κόσμο της πολιτικής ήταν η 

τόνωση της οικονομίας, ενώ με αναφορά στις εξωτερικές σχέσεις η ένταξη της Ελλάδας, αρχικά 

το 1981 και έπειτα το 1988, παρά τις αρχικές αμφιβολίες σχετικά με τις συνέπειες της, 

δημιούργησε ένα αίσθημα αισιοδοξίας σχετικά με τα οικονομικά οφέλη αλλά και με την 

ανατροπή του πελατειακού συστήματος που κυριαρχούσε στην ελληνική κοινωνία (Beaton, 

1996: 328).  

Τις τελευταίες δεκαετίες του 20
ου

 αιώνα, η διηγηματογραφία εντάσσεται στην ευρύτερη 

τάση της πεζογραφίας η οποία δεν υπαγορεύεται τόσο από την μυθοπλασία όσο από την 

πολιτική στράτευση. Την κατάσταση αυτή συνόψιζε ο κριτικός και μεταφραστής Α. Ζήρας κατά 

το 1977: 
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«Τελειώνω με την άποψη, ότι οι νεότεροι πεζογράφοι δεν έχουν πια τη μαστοριά που είχαν 

οι παλιότεροι, μπορεί και να μην δίνουν σημασία στην καλλιέπεια της έκφρασης τους, 

ωστόσο σαν αντίβαρο έχουν την συνεπέστερη στράτευσή τους απέναντι στην πολιτική 

σημασία που έχουν τα καθημερινά βιώματά τους και στα αντίστοιχα φανερώματα που 

έχουν στην κοινωνική και ατομική μας ζωή». 

Όντως, η πολιτική συνείδηση δεν απουσιάζει από τα διηγήματα που αναδείχθηκαν προς 

τα τέλη του 20
ου

 αιώνα.  

 

4.2 Προς μια προσπάθεια σύλληψης του παρόντος 

 

Οι πρόσφατες λίστες που εξέδωσε το περιοδικό «Ο αναγνώστης» (πρώην «Διαβάζω») κατά το 

2015 υπογραμμίζουν την άνοδο της παραγωγής διηγημάτων, και γενικότερα μικρής φόρμας, 

απέναντι στο μυθιστόρημα. Παρόλα αυτά τόσο η αναγνωστική όσο και η εκδοτική τάση 

συνεχίζουν να κινούνται υπέρ τους μυθιστορήματος. Κατά τις αρχές του 20
ου

 αιώνα, η μικρή 

φόρμα στην πεζογραφία είχε όντως μεγάλη απήχηση και ήταν ένας είδος που απολάμβανε την 

εκτίμηση δημιουργών, κριτικών και κοινού. Η γενιά του 1930 επέφερε μια σημαντική αλλαγή, 

καθώς εστίασε το ενδιαφέρον της περισσότερο στο μυθιστόρημα, μια τάση που απέρρεε από την 

επικρατούσα ευρωπαϊκή ιδεολογία και τον αστικό εκσυγχρονισμό. Από την εποχή εκείνη, η 

μεγάλη φόρμα φάνηκε να επικρατεί έναντι της μικρής φόρμας, διαδικασία στην οποία 

συνέβαλαν και η προσέλκυση του κοινού προς το μπεστ-σέλερ, οι κινηματογραφικές διασκευές 

μυθιστορημάτων και μια γενικότερη διάθεση του κοινού  για μεγάλα αναγνώσματα 

(Περαντωνάκης, χ.χ.)
4
  

Ένας ακόμη λόγος για τον οποίο θεωρείται πως το μυθιστόρημα έχει προσελκύσει τόσο 

πολύ το ενδιαφέρον είναι ότι εξαιτίας της έκτασης του, έχει την δυνατότητα να αποτυπώσει 

σύνθετες αναζητήσεις που αφορούν «την πολυπλοκότητα του κόσμου, τη συνείδηση της 

ολότητας, την πανοπτική ματιά που συλλαμβάνει και εξηγεί την πολυμέρεια του σύγχρονου 

ανθρώπου». Υπό αυτό πρίσμα, μπορεί να εξηγηθεί η σχετική περιθωριοποίηση του διηγήματος, 

το οποίο εξαιτίας της μικρής φόρμας, εστιάζει στο επιμέρους, χωρίς να ενδιαφέρεται για τον 

όλον (Περαντωνάκης, ό.π.).  

                                                           
4
 Περαντωνάκης, Γ.Ν. «Η μικρή φόρμα αντιστέκεται στην επικράτεια του μυθιστορήματος» προσπελάσιμο στο:  

https://chronos.fairead.net/perantonakis-mikri-forma  

https://chronos.fairead.net/perantonakis-mikri-forma
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Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το ερώτημα που τίθεται είναι το κατά πόσο και με ποιο τρόπο, 

αυτή η ιδιαιτερότητα της μικρής φόρμας, από εγγενής «αδυναμία» μπορεί να μετατραπεί σε 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά τα οποία θα μπορούσαν να 

καταστήσουν το διήγημα και πάλι επίκεντρο των λογοτεχνικών αναζητήσεων των αναγνωστών; 

Σύμφωνα με τον κριτικό λογοτεχνίας και συντάκτη, Γιώργο Περαντωνάκη (1972-) το διήγημα 

έχει την δυνατότητα να εκφράσει το στοιχείο της έντασης μέσα σε πολύ μικρή έκταση. Η 

κορύφωση επιτυγχάνεται μέσα σε λίγες σελίδες, συγκριτικά με το μυθιστόρημα, οδηγώντας τον 

αναγνώστη στον καταληκτικό στάδιο της συγκίνησης και του προβληματισμού που θέτει ο 

συγγραφέας.  

Επιπλέον, η μικρή έκταση και η πυκνότητα του διηγήματος το καθιστούν κατάλληλο για 

την συμπερίληψη των μικρότερων δυνατών στοιχείων με σκοπό την μεγαλύτερη δυνατή 

απεικόνιση του όλου, μέσα από την σκιαγράφηση του επιμέρους. Όντως, αυτός ο μινιμαλιστικός 

χαρακτήρας του, ευνοεί την έκφραση ενός νοηματικού υπαινιγμού ο οποίος παρακινεί τον 

αναγνώστη, τόσο διανοητικά όσο και πνευματικά, να συνθέσει μια ευρύτερη εικόνα του κόσμου.  

Το διήγημα, μπορεί επίσης να αποτελέσει ένα πεζό ποίημα, και να πειραματιστεί με τρόπους 

ποιητικούς, συνδέοντας αρμονικά την γλώσσα με το συναίσθημα και την στιγμιαία εντύπωση με 

τα εκφραστικά σχήματα. 

Στον ελλαδικό χώρο, κατά τα τελευταία χρόνια παρατηρεί κάποιος την σημαντική 

ανάδειξη μιας τάσης προς την συγγραφή κειμένων μικρής φόρμας, τα οποία κάποιες φορές δεν 

συγκαταλέγονται κάτω από τον παραδοσιακό όρο του «διηγήματος», αλλά αντίθετα, αξιώνουν 

και συνάμα απαιτούν την εισαγωγή νέων όρων, όπως ο δόκιμος όρος «κείμενα», που 

προσδιορίζει καλύτερα τον χαρακτήρα και την ταυτότητά τους  Χαρακτηριστικό αυτής της 

τάσης είναι η ανάδειξη του όρου «flash fiction» ο οποίος αναφέρεται σε έργα εξαιρετικής 

συντομίας ως προς την έκταση τους, τα οποία εξακολουθούν να περιέχουν λογοτεχνικούς 

χαρακτήρες και πλοκή που εξελίσσεται προς κάποιο σημείο. Τα κείμενα αυτά ποικίλουν 

ανάλογα με τον αριθμό των λέξεων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχουν αναδειχθεί διάφορα είδη, 

όπως το «tweet story» (κείμενα 140 λέξεων) ή το «flash fiction» (κείμενα 1000 λέξεων). Γενικά 

θεωρείται ότι η λογοτεχνική ποιότητα των κειμένων αυτού του είδους συνίσταται στην 

ικανότητα τους να υπονοούν μια μεγαλύτερη ιστορία
5
. 

                                                           
5
 Flash Fiction, προσπελάσιμο στο:  

https://en.wikipedia.org/wiki/Flash_fiction  

https://en.wikipedia.org/wiki/Flash_fiction
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Οι λεγόμενες «ιστορίες μπονζάι» αποτελούν αντικείμενο του ηλεκτρονικού ιστολογίου 

για το μικρό διήγημα που διατηρεί το περιοδικό Πλανόδιον. Το περιοδικό έχει στρέψει τα 

τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον του στο μικρό διήγημα, ενθαρρύνοντας νέους Έλληνες 

συγγραφείς να δημιουργήσουν τέτοιου είδους κείμενα. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά και 

στην ιστοσελίδα τους, οι υπεύθυνοι του περιοδικού δέχονται «συμβατικώς ως ανώτατο όριο τον 

αριθμό των 2.000 λέξεων […] για μεν τις πρωτότυπες (ανέκδοτες) συνεργασίες στα ελληνικά 

θέτει ως όριο τις 750 λέξεις, ενώ για τις αναδημοσιεύσεις από την ελληνική γραμματεία […] τις 

1.500 λέξεις»
6
.  

Το ενδιαφέρον για την ανάδειξη της μικρής φόρμας εκδηλώνεται επίσης μέσα από την 

παρουσία και άλλων ιστοτόπων όπως είναι το Bonsai Stories (http://www.bonsaistories.gr/) . Η 

ιστοσελίδα διοργανώνει κατά καιρούς διαγωνισμούς διηγήματος και ποίησης και φιλοξενεί 

κείμενα νέων δημιουργών που δραστηριοποιούνται στην μικρή φόρμα όπως, «Οι στάχτες σου 

γυναίκα» της Χριστίνα Θέμα, «Το σκάκι» της Ευαγγελίας Χυδεριώτου, «Ο λεκές» της Λένας 

Μαρουδή Μούλιου, και πολλών ακόμα.  

Η Ελεύθερη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη φιλοξενεί τα λεγόμενα «Tweet Stories» τα οποία είναι 

κείμενα έκτασης μέχρι 140 χαρακτήρων. Η κίνηση αυτή έχει τις αφετηρίες της στο 2012 όπου ο 

ιστότοπος ενθάρρυνε τους συγγραφείς να δημιουργήσουν μικρό-διηγήματα έκτασης 140 

χαρακτήρων (όσο ακριβώς είναι η έκταση και του σύγχρονου tweet στην σχετική ψηφιακή 

εφαρμογή). Όσα από αυτά επιλέγονται, συμπεριλαμβάνονται σε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο που 

διανέμεται δωρεάν
7
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Ιστορίες Μπονζάι: Η αισθητική του μικρού, προσπελάσιμο στο:  

https://bonsaistoriesflashfiction.wordpress.com/taytotita/  
7
 https://www.ebooks4greeks.gr/tweet-stories  

https://bonsaistoriesflashfiction.wordpress.com/taytotita/
https://www.ebooks4greeks.gr/tweet-stories


30 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5   

Μελέτες περίπτωσης: Ανιχνεύοντας τα χαρακτηριστικά μικρής φόρμας και ποιητικής 

φόρτισης στο έργο των Ντίνου Χριστιανόπουλου και Ζήση Σαρίκα 

 

5.1 Ντίνος Χριστιανόπουλος 

 

Ο Ντίνος Χριστιανόπουλος (1931-) αποτελεί μια πολύπλευρη προσωπικότητα, ο οποίος έχει 

ασχοληθεί με την ποίηση, την πεζογραφία, την μετάφραση, το δοκίμιο αλλά και την μελέτη της 

ευρύτερης πνευματικής ιστορίας της Θεσσαλονίκης. Η πεζογραφική του παρακαταθήκη είναι 

σημαντική, καθώς έχει ασκήσει επίδραση πάνω στη νέα γενιά πεζογράφων της Θεσσαλονίκης 

(Σφυρίδης, 2005: 11-12). 

Ο Χριστιανόπουλος δημοσίευσε τα ποιήματα του την περίοδο 1925-1975. Μέσα σε αυτό 

το διάστημα εκδόθηκαν δεκατρία βιβλία, τα οποία φιλοξενούν περίπου 150 ποιήματα, τα οποία 

σε έκταση δεν ξεπερνούν τους δέκα στίχους. Πρόκειται για έναν ποιητικό λόγο λιτό, που 

παραπέμπει στην διάθεση του Χριστιανόπουλου για τελειομανία. Παρά την λιτότητα του, ο 

ποιητικός του λόγος δεν είναι καθόλου ευχάριστος. Ο ποιητής αντλεί από τα προσωπικά του 

βιώματα, για να πλάσει ένα υλικό όπου σε διαφορετική κάθε φορά αναλογία συνδυάζονται 

χαρακτηριστικά όπως «η εξομολόγηση, η προκλητική ωμότητα και ο λυρικός ερωτισμός […] 

είτε με την ένταση της δραματικής έκφρασης, είτε με την οξύτητα της κοινωνικής κριτικής» 

(Κοκολής, 2003: 162). 

Τα ποιήματα του Χριστιανόπουλου ξεχωρίζουν για την βαρύτητα των θεμάτων και τη 

νοηματική σαφήνεια τους. Τίποτα δεν υπονοείται, αλλά αντίθετα κάθε σκέψη διαγράφεται 

καθαρά προς τον αναγνώστη. Τα στοιχεία αυτά παραπέμπουν στις επιδράσεις που δέχθηκε ο 

Χριστιανόπουλος από τον Καβάφη. Με αυτόν τον τρόπο απομακρύνθηκε από τις «άλογες» 

τάσεις του μοντερνισμού της εποχής του. Ο ποιητικός του λόγος είναι υποβλητικός, γνώρισμα 

χαρακτηριστικό στην πρώτη ποιητική συλλογή,  Εποχή των ισχνών αγελάδων, όπου μέσα από 

τον συνδυασμό φαινομένων και την χρήση συγκεκριμένων αναφορών, ο ποιητής ανασηκώνει 

αισθήματα και συγκινήσεις (Αργυρίου, 2003: 29). Πρόκειται για ένα βιβλίο το οποίο ο 

μεταγενέστεροι μελετητές, όπως ο Μαραντός (2003: 32), προσδιόρισαν ως ένα έργο με «γνήσια 

ποιητική διάθεση, ένα παιχνίδι πνευματικό […] χωρίς να αφήνει μονιμότερη συγκίνηση».  
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Στην δεύτερη ποιητική συλλογή που εκδόθηκε το 1954 με τίτλο Τα ξένα γόνατα, ο 

Χριστιανόπουλος πραγματοποιεί μια σημαντική μετατόπιση. Ο ποιητικός του λόγος 

παρουσιάζεται όλο και πιο απροκάλυπτος, πιο «γυμνός», εμπεριέχοντας ένα ύφος 

εξομολογητικό το οποίο αγγίζει, στην διάθεσή του, την αυτοκαταστροφή, τις τύψεις και τον 

κοινωνικό στιγματισμό (απόρροια της εμπειρίας του ποιητή με τα χριστιανικά σωματεία κατά  

την περίοδο της Κατοχής και του Εμφυλίου). Παρά την ωμότητα του λόγου, ο ποιητής 

καταφέρνει να συνθέσει μια γλώσσα, η οποία χάρη στην αμεσότητα της καταφέρνει να υπερβεί 

και τον κίνδυνο της «αντιποιητικής χυδαιότητας», ο οποίος ελλοχεύει σε τέτοιες περιπτώσεις 

(Κοκολής, 2003: 166-167). 

Η πεζογραφία του Χριστιανόπουλου μπορεί να διακριθεί σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη 

αφορά διηγήματα της περιόδου 1955-1971 τα οποία περιλαμβάνονται στην συλλογή Η κάτω 

βόλτα, όπως και τα, μικρά σε έκταση, πεζά Οι ρεμπέτες του ντουνιά της περιόδου 1983-1992. Η 

δεύτερη κατηγορία αφορά τα Τέσσερα παραμύθια (1995) και κάποια αυτοβιογραφικά κείμενα 

που περιλαμβάνονται στο βιβλίο Θεσσαλονίκη ου μ’ εθέσπισεν (Σφυρίδης, 2005: 11-12). 

Η συλλογή Η κάτω βόλτα μπορεί να διακριθεί σε τρεις επιμέρους ενότητες. Η πρώτη 

ενότητα τιτλοφορείται με τον ίδιο τρόπο και αφορά τέσσερις ερωτικές ιστορίες. Τα ζητήματα 

που προβληματίζουν τον Χριστιανόπουλο αφορούν την εξασθένηση των αισθημάτων με την 

πάροδο του χρόνου, την εξουσιαστική φύση των ερωτικών σχέσεων, την φθορά της φιλίας 

εξαιτίας του προσωπικού συμφέροντος και την αποτυχία εκπλήρωσης των ερωτικών 

προσδοκιών. Τα φαινόμενα αυτά επιφέρουν σοβαρά πλήγματα στην αξιοπρέπεια και τον 

εσωτερικό ψυχικό κόσμο των πρωταγωνιστών των διηγημάτων του Χριστιανόπουλου. Βασικό 

χαρακτηριστικό αυτής τη ενότητας είναι η λογοτεχνική αξιοποίηση των προσωπικών βιωμάτων 

μέσα από την χρήση ενός λόγου άμεσου και εξομολογητικού (Σφυρίδης, 2005: 12). 

Η δεύτερη ενότητα αφορά τα τρία διηγήματα που τιτλοφορούνται ως Καθαρός ουρανός. 

Στα διηγήματα αυτά εξιστορούνται οι στρατιωτικές εμπειρίες του Χριστιανόπουλου. Κεντρικοί 

ήρωες είναι τρεις φαντάροι, ο ένας με βαθιά πίστη σε μια θρησκευτική αίρεση και οι άλλοι δύο, 

άνθρωποι λαϊκοί, όπως αφήνουν να φανεί και η επαγγελματική τους ιδιότητα 

(καραγκιοζοπαίχτης ο ένας και μάγειρας ο άλλος). Στα διηγήματα αυτά ο Χριστιανόπουλος 

πραγματοποιεί μια σημαντική μετατόπιση, καθώς αγγίζει ένα πιο λαϊκό και αυθεντικό ύφος. Ένα 

βασικό χαρακτηριστικό είναι η εξύμνηση αυτών των λαϊκών ανθρώπων που κατάφεραν να 

μείνουν ακέραιοι από τις κοινωνικές νόρμες, οι οποίες διαπότισαν τον μεταπολεμικό κοινωνικό 
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ιστό της ελληνικής πραγματικότητας. Εξάλλου, ο τίτλος «Καθαρός ουρανός» παραπέμπει στην 

ιδέα της αμόλυντης λαϊκής ψυχής (Σφυρίδης, 2005: 14-15). 

Η τρίτη ενότητα αφορά πέντε διηγήματα που έχουν τον τίτλο Πλονζόν στα οποία ο 

Χριστιανόπουλος εστιάζει τον λογοτεχνικό του φακό σε επεισόδια από την παραδοσιακή αλλά 

και σύγχρονη λογοτεχνική πραγματικότητα. Έχοντας ως οδηγό την ιδέα ότι οι πνευματικοί 

άνθρωποι οφείλουν να τηρούν, τόσο μέσα από την ζωή τους όσο και μέσα από το έργο τους, μια 

ηθική στάση, ο συγγραφέας, με διάθεση σατιρική, προχωράει στη διαμόρφωση μιας γραφής με 

σκοπό «να καυτηριάσει τη ζωή και τις πράξεις τους, ενώ στο βάθος υποφώσκει μια διάθεση 

νουθεσίας και παραδειγματισμού» (Σφυρίδης, 2005: 15). 

Οι Ρεμπέτες του ντουνιά είναι δεκαπέντε μικρές αφηγηματικές πρόζες. Βασικό 

χαρακτηριστικό τους είναι η χρήση του ρυθμικού λόγου και μιας γραφής αρκετά 

στιλιζαρισμένης και ακριβόλογης, γεγονός που ωθεί τον Σφυρίδη (2005: 17) στην επισήμανση 

ότι τα αφηγήματα αυτά μπορούν να γίνουν αντιληπτά ως η συνέχεια των πεζών ποιημάτων του 

Χριστιανόπουλου, με τίτλο Νεκρή πιάτσα» Οι Ρεμπέτες του ντουνιά χωρίζονται σε δύο μέρη. Το 

πρώτο επικεντρώνεται σε ιστορικά και λογοτεχνικά πρόσωπα, ενώ το δεύτερο σε επεισόδια από 

τη ζωή του συγγραφέα και τις σχέσεις του με απλούς, λαϊκούς ανθρώπους. Η βασική 

κατεύθυνση που διέπει τα αφηγήματα είναι η ανάδειξη του χαρακτήρα του ρεμπέτη.  

Σκοπός του Χριστιανόπουλου είναι να σκιαγραφήσει μια μορφή, όχι μακριά από αυτή 

που επικρατεί στην κοινή αντίληψη και η οποία θέλει τον ρεμπέτη ως ένα άτομο περιθωριακό 

αλλά και συνάμα παλικάρι, αλήτη και ταυτόχρονα επαναστάτη, κάποιον που αρνείται να 

υποταχτεί στις κοινωνικές συμβάσεις και που δεν διστάζει να ζήσει με βάση τις δικές του αξίες. 

Τα αφηγήματα αυτά μπορούν να θεωρηθούν ως ένας φόρος τιμής στους ανθρώπους εκείνους 

που τραγουδήθηκαν στο τραγούδι του Τσιτσάνη «Όλοι οι ρεμπέτες του ντουνιά», άνθρωποι που 

στο βάθος διακατέχονται από αυθεντικότητα και φιλότιμο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τα 

αφηγήματα του Χριστιανόπουλου παρουσιάζουν σαν ρεμπέτες γνωστές ιστορικές και 

λογοτεχνικές μορφές, όπως ο Παπαδιαμάντης, ο Μέγας Αλέξανδρος και ακόμη πιο παλιά ο 

μυθικός Ιπποκλείδης «που χαλάλισε την μοναχοκόρη του Κλεισθένη και το θρόνο του, για να 

γλεντήσει με την ψυχή του σε ένα συμπόσιο» (Σφυρίδης, 2005: 18). 

Βασικό γνώρισμα της γραφής του Χριστιανόπουλου στους Ρεμπέτες του ντουνιά είναι και 

πάλι ένας συνδυασμός λιτότητας και πυκνότητας του λόγου, ενός λόγου μεστού που παράλληλα 

δείχνει ότι τίποτα δεν είναι περιττό. Μια γλώσσα ακριβόλογη, χωρίς αοριστίες και ασάφειες, η 
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οποία συνθέτει συνεκτικά όλη την δομή. Παράλληλα, ο συγγραφέας χρησιμοποιεί άλλοτε το 

πρώτο και άλλοτε το τρίτο πρόσωπο, εισάγοντας με εύστοχο τρόπο, όποτε κρίνει ότι χρειάζεται, 

μια πρόζα λόγια. Με αυτό τον τρόπο καταφέρνει να διαμορφώσει ένα ιδιαίτερο προσωπικό στιλ 

και ύφος το οποίο συμπυκνώνει την εσωτερική αξία των, κατά τα άλλα φαινομενικά, απλών και 

καθημερινών επεισοδίων της ανθρώπινης ζωής (Σφυρίδης, 2005: 19-20).  

Η δεύτερη ενότητα του πεζογραφικού έργου του Χριστιανόπουλου αφορά τα Τέσσερα 

παραμύθια. Πρόκειται για διασκευές παραμυθιών στις οποίες ο συγγραφέας ωθεί τον 

αφηγηματικό λόγο στο μεγαλύτερο δυνατό της πυκνότητας του, μέσα από τον 

αλληλοσυσχετισμών τριών βασικών συνιστωσών: α) την επίδραση του έργου του Στρατή 

Δούκα, β) την επίδραση των λαϊκών παραμυθιών και, γ) τον συγκερασμό αυτών των 

παραμυθιών με τα δικά του κείμενα (Σφυρίδης, 2005: 20). 

Τα αυτοβιογραφικά κείμενα με τίτλο Θεσσαλονίκην, ου μ’ εθέσπισεν…  συμπληρώνουν 

την δεύτερη ενότητα του πεζογραφικού έργου του Χριστιανόπουλου. Ο συγγραφέας παραθέτει 

ένα πλούσιο και ποικίλο υλικό από ομιλίες, συνεντεύξεις, εκπομπές αλλά και επεισόδια από την 

καθημερινή του ζωή, ήδη από τα πρώτα χρόνια εγκατάστασης του με την οικογένεια του στην 

Θεσσαλονίκη (1924) μέχρι την εποχή της συγγραφικής του σταδιοδρομίας. Αναμφίβολα μπορεί 

να διακρίνει κάποιος έναν εξομολογητικό τόνο σε αυτά τα αφηγήματα, παράλληλα με έναν λόγο 

αποσπασματικό, ο οποίος επιτρέπει στον Χριστιανόπουλο να αναδείξει τις πλευρές εκείνες της 

ζωής του που επιθυμεί. Η γλώσσα που χρησιμοποιεί παραπέμπει σε μια γλώσσας συζήτησης και 

κουβέντας, μιας γλώσσας καθαρής που εύκολα μπορεί να διαβαστεί σαν παραμύθι, 

επιτυγχάνοντας έτσι την μυθοποίηση των γεγονότων της ζωής του (Σφυρίδης, 2005: 23). 

Η γραφή του Χριστιανόπουλου στα διηγήματα του είναι λιτή και ρεαλιστική. Έχει 

πυκνότητα και είναι απαλλαγμένη από κάθε ίχνος λογοτεχνικού εξωραϊσμού. Η αφήγηση του 

είναι δεμένη και καλά δομημένη, εμπλουτισμένη από διαλόγους λαϊκούς με ζωντανό το στοιχείο 

του χιούμορ. Η λιτότητα του λόγου είναι βασικό χαρακτηριστικό της αφήγησης του 

Χριστιανόπουλου σε σημείο που αποκτάει έναν κεντρικό ρόλο για την απόδοση των 

προσωπικών του βιωμάτων: «υπάρχει ένας αφηγηματικός μινιμαλισμός που είναι το αποτέλεσμα 

ενός μηχανισμού ανάκλησης και ανακύκλωσης περιστατικών ενός προσωπικού βίου ριγμένου 

στη μάταιη αναζήτηση ενός κόσμου “καθαρού”» (Σφυρίδης, 2005: 16) 

Ο αυστηρός και απέριττος λόγος του Χριστιανόπουλου είναι η πηγή από την οποία 

απορρέει ο ρεαλισμός του. Η ικανότητα του να γράφει με ευκρίνεια και διεισδυτικότητα τον 
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οδηγεί με αποτελεσματικότητα στην αποτύπωση εικόνων καθαρών και ολοκληρωμένων. Το 

αποτέλεσμα αυτό είναι το απόσταγμα σκέψης ώριμης που επιτυγχάνεται μετά από πολύ μόχθο. 

Ο ρεαλισμός του Χριστιανόπουλου εκφράζει ότι κάθε νόημα είναι προϊόν συνδυασμού 

αφοσίωσης, διαύγειας και επιμονής. Σε όλα του τα διηγήματα οι χαρακτήρες είναι άνθρωποι 

καθημερινοί, προσιτοί, αναγνωρίσιμοι. Άνθρωποι που διακατέχονται από πανανθρώπινα πάθη, 

όπως το κυνήγι της ευτυχίας και η βαθιά επιθυμία να ζήσουν παρά τα αντιφατικά συναισθήματα 

που βιώνουν. Υπό αυτό το πρίσμα, ο Χριστιανόπουλος «είναι ένας συγγραφέας ουμανιστής» 

(Λεφούσης, 2005: 30) 
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5.2 Πεζά Ποιήματα (Ιανός, Θεσσαλονίκη 2012) 

 

Στην παρούσα εργασία εστιάζουμε τη μελέτη μας στο βιβλίο του Ντίνου Χριστιανόπουλου, 

Πεζά ποιήματα ( Ιανός, Θεσσαλονίκη 2012) τα οποία γράφτηκαν από το 1977 ως το 2012 και 

περιέχουν τις ενότητες Νεκρή πιάτσα (1977-1999), Η πιο βαθιά πληγή (1995-1999), Παράξενο, 

που βρίσκει το κουράγιο κι ανθίζει (2005 – 2010).  

Ο ίδιος ο ποιητής, από την επιλογή του τίτλου ακόμη, αποκαλύπτει τον τρόπο γραφής 

του: Πεζά ποιήματα: κείμενα δηλαδή της μιας σελίδας, με εξαίρεση την «Κακόφημη συνοικία», 

(σελ. 26), γραμμένα σε πεζή μορφή, χωρίς διαχωρισμούς σε στίχους και στροφές, φορτισμένα 

ωστόσο ποιητικά. Από τα 76 συνολικά κείμενα των πεζών ποιημάτων, μόλις τα έντεκα έχουν 

την κλασσική μορφή του ποιήματος, του χωρισμένου σε στίχους.  Αναλυτικότερα: 

- Στην ενότητα Νεκρή πιάτσα διαβάζουμε συνολικά 59 κείμενα, εκ των 

οποίων τα έξι σε μορφή ποιήματος («Ύμνος στην μπότα»,  «Γονυκλισία», «Σε ένα λαϊκό 

φίλο», «Βαρδάρι: Ιλίου περσίς», «Αρχαιολογική εκδρομή», «Παπούτσια»). 

- Στην ενότητα Η πιο βαθιά πληγή, διαβάζουμε 8 ιστορικά κείμενα, όλα σε 

πεζή μορφή. 

- Τέλος, στην ενότητα Παράξενο, που βρίσκει το κουράγιο κι ανθίζει 

διαβάζουμε εννιά κείμενα, εκ των οποίων τα πέντε σε μορφή ποιήματος («Ορμίσδας», 

«Θεσσαλονίκη 390 μ.Χ.», «Ξένοι στρατοί», «Ναπολέων Λαπαθιώτης»,   

«3 Αυγούστου 1955», «Στη Νέα παραλία»).   

 

Η θεματολογία των κειμένων του Χριστιανόπουλου στα Πεζά ποιήματα (όπως άλλωστε 

και στο μεγαλύτερο μέρος του λογοτεχνικού έργου του) εστιάζεται κυρίως σε θέματα κοινωνικά 

και ερωτικά. Δεν λείπουν βέβαια και τα ιστορικά κείμενα με αναφορές από την αρχαιότητα έως 

τη σύγχρονη ιστορία.  

Στα κείμενα κοινωνικού περιεχομένου παραλείπει σχεδόν συστηματικά τα στοιχεία που 

χαρακτηρίζουν την Θεσσαλονίκη (Λευκός Πύργος, Καμάρα, Άνω Πόλη κτλ), όλα αυτά δηλαδή 

που αποτελούν τη βυζαντινή φυσιογνωμία της πόλης. (Σατραζάνη-Μανάκου, 2005:49)  
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Ο Χριστιανόπουλος προτιμάει να στήνει τα κείμενά του με φόντο συνοικίες λαϊκές και 

κακόφημες. Τα παραπάνω εξηγούνται, αν λάβουμε υπόψη μας τα ερωτικού περιεχομένου 

κείμενα και τη γενικότερη στάση – προτίμηση του ποιητή στον έρωτα, ο οποίος μιλάει για 

πράγματα έξω από τα «καθώς πρέπει» της εποχής του,  για ανθρώπους του περιθωρίου, που 

κρύβονται ή ψάχνουν τον αγοραίο έρωτα μακριά από αδιάκριτα βλέμματα, σε διάφορα στέκια 

της νύχτας, στους δρόμους γύρω από την περιβόητη πλατεία Βαρδαρίου, σε πιάτσες κτλ. Μας 

δίνεται δηλαδή εκείνη η εικόνα της ζωής της Θεσσαλονίκης και των ανθρώπων αυτών, που 

κανείς ή έστω ελάχιστοι, έγραψαν γι’ αυτήν. Παραθέτουμε ενδεικτικά παραδείγματα:  

 

ΒΑΡΔΑΡΙ 1977 

 

Σα στολισμένο σαλονάκι το Βαρδάρι υποδέχεται κάθε βράδυ τα φαντάρια του, και σαν τις 

οικοδέσποινες οι αδερφές τα φιλεύουν κουνήματα και χαρτζιλίκια. Μοναχικοί τύποι περιφέρονται 

στα πέριξ, μέχρι που το παίρνουν απόφαση και βολεύονται κατά τα γνωστά. Από τις βόρειες και 

δυτικές συνοικίες τα λεωφορεία κατεβάζουν λογιώ λογιώ παίδαρους και μαγκάκια, μαθητές του 

καράτε, μουτζούρηδες και εργατοτεχνίτες, που σπουδάζουν σε νυχτερινές σχολές. Όλη τους η 

ψυχαγωγία: ποδοσφαιράκια και αυνανιστήρια. Το βραδυνό τους: μια μπουγάτσα και γάλα. Στις 

κυριακάτικες κριτικές για το ποδόσφαιρο, το «μαλάκα» παίρνει και δίνει σε όλους τους τόνους. 

Καροτσάκια με λαθραίες κασέτες διαφημίζουν Αγγελόπουλο και Καζαντζίδη. ΥΠΑΡΧΩ διαβάζεις 

σε τρίκυκλα και μπλουζάκια. Από τα τέσσερα ύποπτα σινεμά, τα τρία πέρασαν ήδη στη λογοτεχνία 

και τώρα έχουν σειρά τα πατσατζίδικα. Τα μπαρ ξεφυτρώνουν σα μανιτάρια, κρατώντας όσο 

μπορούν την παράδοση του Βαρδάρι. Σέρβοι τουρίστες γδύνουν τα ετοιματζίδικα, και 

κιτρινόμαυρες φυλές απ’ την Ασία τρελαίνονται για τσόντες και πορνό.  

 

Μέσα σ’αυτή την τοιχογραφία, κάπου θα πάρει το μάτι σας και μένα, να στέκομαι σε μια 

άκρη ακίνητος, παίζοντας με το κομπολόι των παθών μου. 
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ΣΤΟ ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ 

 

Με πήρε με τη νέα του μηχανή και πήγαμε βολτίτσα στο Καραμπουρνάκι. Σκοτάδι, εδώ κι 

εκεί σταματημένα γιώτα-χι, απέναντι η σεισμόπληκτη Θεσσαλονίκη. Παντού αγκάθια. 

Προχωρήσαμε σε κάτι χαλασμένα τσιμέντα. Εδώ, πριν λίγα χρόνια, ήταν το λαϊκό ξενυχτάδικο 

«Καλαμάκι». Ακόμα υπήρχε η στραπατσαρισμένη πίστα και το πάλκο για τα όργανα. Εδώ είχαν 

παίξει ο Τσιτσάνης και ο Μάρκος, εδώ είχα δει από τα σύρματα τη Γιώτα Λύδια να τραγουδάει την 

«Παρανομία».  

 

Σκέφτηκα: «Μόνο ο έρωτας ξέρει να εκμεταλλεύεται τα χαλάσματα». Και ξαπλώσαμε 

πάνω στο ζεστό τσιμέντο, εκεί που κάποτε είχαν ακουστεί τα πιο λυπητερά τραγούδια αγάπης.  

 

 

ΑΛΗΤΗΣ 

 

Κάποτε όταν πήγαινες μ’ έναν αλήτη, μπορούσε βέβαια να σου κολλήσει ψείρες, μπορούσε 

όμως να σου έδινε και την καρδιά του. Σήμερα δεν υπάρχουν πια αλήτες∙ βρίσκεις μονάχα κάτι 

διφορούμενα αντράκια, μ’ ένα σκουλαρικάκι στο αυτί, που άμα δουν πως τα κοιτάζεις, σε 

πλησιάζουν και ρωτούν με θράσος: « Μάστορα, θα πέσει τίποτα;» 

 

Μια νύχτα στο Τρεζέμπολο, είδα μια φάτσα τόσο μόρτικια – κάτι σαν κουτσαβάκι του 

Ψυρρή κι αλάνι του Κουλέ-Καφέ – που είπα μέσα μου: «Αυτός, τουλάχιστον, σίγουρα είναι 

αχάλαστος». Μα πριν προλάβω να το πω, με πλησιάζει και μου λέει στα ίσια: «Μεγάλε, είμαι από 

πίσω απαρηγόρητος. Μπορείς να βοηθήσεις την κατάσταση;» 
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 Αν και πεζά, όσον αφορά τη μορφή, και απογυμνωμένα από διάφορα ποιητικά στολίδια, στα 

κείμενα του Χριστιανόπουλου είναι έντονη η ποιητική φόρτιση.  

- Ακραία συμπύκνωση λόγου και εικόνας : 

«Σκοτάδι, εδώ κι εκεί σταματημένα γιώτα-χι, απέναντι η σεισμόπληκτη Θεσσαλονίκη».  

- Μετρικοί υπαινιγμοί:  

«Εδώ είχαν παίξει ο Τσιτσάνης και ο Μάρκος, εδώ είχα δει από τα σύρματα τη Γιώτα Λύδια να 

τραγουδάει την «Παρανομία». (στο παράδειγμα, τροχαϊκές προτάσεις)  

- Μεταφορές και παρομοιώσεις: «Σα στολισμένο σαλονάκι το Βαρδάρι», «Μέσα σ’ αυτή 

την τοιχογραφία…». 

- Στιγμιαίες ποιητικές εξάρσεις: «Μόνο ο έρωτας ξέρει να εκμεταλλεύεται τα χαλάσματα» 

 

Η γλώσσα του Χριστιανόπουλου είναι η απλή, λαϊκή γλώσσα, με όλα εκείνα τα χρώματα 

και τη ζωντάνια που τη χαρακτηρίζουν:  

« Ο “κουβεντιαστός λόγος”, που από τον Καβάφη κιόλας είχε (παρά τις πολλές 

αντιδράσεις) νομιμοποιηθεί στην ποίηση χαρίζοντάς της αμεσότητα αλλά και ζωντάνια, 

πλουτίζεται στα ποιητικά και πεζογραφικά κείμενα του Χριστιανόπουλου με εκφράσεις 

αρπαγμένες κατευθείαν από το στόμα του λαού και χαριτωμένα, καίρια εμβόλιμα ». (Κόρφης, 

2005:41) 

Αποφεύγει τις σύνθετες εκφράσεις, τις μεγαλοστομίες, τις πολύπλοκες μεταφορές. Δεν 

υπεκφεύγει, δεν υπονοεί. Ο λόγος του είναι άμεσος, και κατά κύριο λόγο, βιωματικός:  

     «Από τα Ξένα Γόνατα (1954) και εξής διανύει βήματα προς τον ποιητικό ρεαλισμό 

και κατακτά τη νεοτερική ποιητική ταυτότητα με έναν τρόπο που διαφέρει από τους νεοτερικούς 

τρόπους των εκπροσώπων της γενιάς του ’30: Κυριαρχεί ο ελεύθερος στίχος, ενίοτε με 

έμμετρους υποτονισμούς (ο Χριστιανόπουλος τον οδηγεί στην ακραία του απόληξη, δίνοντας 

και ποιήματα σε πεζό: Νεκρή πιάτσα, 1981. […] Το λεξιλόγιο είναι απλό, καθημερινό, η 

δραματικότητα (υπό την έννοια της πυκνής διαδοχής στοιχείων μέσα στο ποίημα) παραμένει 

υψηλόβαθμη. Ωστόσο το ‘ξάφνιασμα’ που επιζητεί ο μοντερνισμός, εδώ δεν προέρχεται από 

μερική διάσπαση της έλλογης τάξης και από διανοητική σκοτεινότητα, αλλά από την 

εντυπωσιακά λιτή και συνάμα τραγική απογύμνωση του υπαρξιακού – βιωματικού πυρήνα, από 

την αποκάλυψη των πληγών της ύπαρξης, η οποία ποιητικά πραγματώνεται με λεκτική 

συμπύκνωση και εκδίωξη της γλαφυρότητας και κάθε εξεζητημένου («ποιητικού») στολιδιού. 
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Το ξάφνιασμα δεν είναι και δεν ήταν μικρό, ιδίως για την αναγνωστική κοινότητα των 

δεκαετιών του ’50 και του ’60, που ακόμη και όταν είχε εμπειρία μοντέρνας ποίησης, είχε 

εθιστεί στις «λαμπρές ποιητικές εικόνες και τα σπάνια επίθετα, […] σε ένα ποιητικό κλίμα 

κορεσμένο από δαντέλες και κουρτίνες, αγάλματα και αμφιλύκες». (Κόκορης, 2005: 28) 

Ο Χριστιανόπουλος δεν φοβάται τις «βρόμικες» λέξεις και καταφέρνει να τις εντάξει στο 

έργο ομαλά και «αβίαστα». Σε αυτό συμφωνεί και ο Θ. Νιάρχος (2005:38) όταν γράφει πως:  

«Αντίθετα είναι τόσο καταλυτική η παρουσία της ποίησης ώστε το βίωμα και η εμπειρία, 

όσο σκοτεινά και ανήθικα και αν είναι, να εξαγιάζουν τις πράξεις που είναι προϋπόθεσή 

τους και να υψώνεται σε στοιχείο λειτουργικό, ιερό ό,τι με άλλες συνθήκες μπορεί ν’ 

αντηχούσε απλά χυδαίο».  

 

 

 

ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ 

 

Το ’50 το λέγαν μινέτο. Ήταν μια λέξη που έφερνε στο νου παραλυσίες ευρωπαϊκού τύπου. 

Η ηθική μου φρικτιούσε και μόνο στο άκουσμά της. Οι παθητικοί το απέφευγαν γιατί το βρίσκαν 

λίγο κι εξευτελιστικό∙ οι ενεργητικοί το αποστρέφονταν γιατί υπέσκαπτε τον αντρισμό τους. 

Κυριαρχούσε ακόμη ο βιασμός. 

Το ’60 το λέγαν τσιμπούκι – μια παραπειστική επιστροφή σε οθωμανικές ακολασίες. Οι 

αδερφές άρχισαν να το δέχονται σαν ένα νόστιμο μεζελίκι, και τα τεκνά ένιωθαν πιο πολύ άντρες 

όταν κανείς γονάτιζε μπροστά τους. Το χάλασμα είχε αρχίσει, μόνο που δε φαίνονταν ακόμα. 

Το ’70 το λέγαν πίπα. Αν το τσιμπούκι γίνονταν απ’το περίσσευμα, η πίπα πλέον βόλευε το 

υστέρημα. Χάθηκαν οι κολομπαράδες, χιλιάδες μπάμιες μπέρδεψαν με το αλληλογλείψιμο τους 

ρόλους.  

Ποιος ξέρει τι θ’ ακούσουμε ακόμα, τί νέα ονόματα θα υποδυθεί η αναπηρία. 
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ΤΑ ΠΑΘΗ ΤΑ ΣΕΠΤΑ  

 

Μεγάλη Πέμπτη. Πάλι ο Χριστός θα πλύνει τα πόδια των δώδεκα, και πάλι ο Πέτρος θα 

του πει «Κύριε, όχι μόνο τα πόδια μου αλλά και όλο μου το σώμα». Δώδεκα αγάπες είχα κι εγώ στη 

ζωή μου, μα κανενός δεν αξιώθηκα να πλύνω τα πόδια. Κανένας Πέτρος δε βρέθηκε για μένα. 

 

Ακούω το ευαγγέλιο του μυστικού Σου δείπνου, και ξαφνικά φωτίζομαι: χίλιες φορές 

καλύτερα που δεν αξιώθηκα. Σκηνές υπέρτατης θυσίας και ταπείνωσης, ας μην τις μαγαρίζει η 

καύλα μου με απομιμήσεις. 

 

 

ΓΕΛΙΕΣΤΕ  

 

Ένας ωραίος άντρακλας μου έφερε ένα τετράδιο με στίχους τραγουδιών του. Σε κάποιο απ’ 

αυτά, απευθυνόταν σ’ έναν ποιητή ομοφυλόφιλο και του ‘λεγε πως ευχαρίστως θα του ξέσκιζε τον 

κώλο, αν έτσι τον βοηθούσε να γράψει ένα ποίημα. Πήρα μολύβι και σημείωσα από κάτω: 

«Γελιέστε αν νομίζετε πως έτσι γράφονται τα ποιήματα. Το ποίημα δε βγαίνει απ’ το ξέσκισμα του 

κώλου, αλλά από το ξέσκισμα της ψυχής». 

 

 

Στον Χριστιανόπουλο, δεν λείπει φυσικά και η ειρωνεία μέσα από λεκτικά παιχνίδια και 

γλωσσικές ακροβασίες, βασικά εργαλεία της ποιητικής γραφής:  

 

ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ  

 

Του άρεσαν πολύ τα φρέσκα τυροπιτάκια από το φούρνο 

της γειτονιάς μας. Πήγαινα και του έπαιρνα, όποτε ήταν  

να έρθει. Συνήθως όμως μου την έσκαγε, και τότε καθό- 

μουν και τα έτρωγα μόνος μου, 

 

Αυνανισμός με τυροπιτάκια.  
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ΩΡΑΙΟΙ ΝΕΑΡΟΙ  

 

Ωραίοι νεαροί τρέχουνε με τα μηχανάκια τους στο δρόμο 

για να μας φέρουνε στο σπίτι την πίτσα που παραγγήλα- 

με. Τι κρίμα, όμως, μόλις εισπράξουν τα λεφτά φεύγουν 

αμέσως και μας αφήνουν μόνους με την πίτσα στο χέρι. 

 

 

 

 

Τα δύο παραπάνω χαρακτηριστικά παραδείγματα, αποτελούν και τη βασικότερη σύνδεση των 

Πεζών ποιημάτων του Χριστιανόπουλου με το Παράρτημά μας Οι βλάβες της οδού Μαλακοπής. 
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Σε όλη την έκταση των Πεζών Ποιημάτων ο Χριστιανόπουλος συνδυάζοντας την μακρά 

παράδοση του διηγήματος και της μικρής φόρμας με τα κατεξοχήν εργαλεία της ποίησης (όπως 

πχ τη μυθική μέθοδο για τα ιστορικά του ποιήματα) καταφέρνει να δημιουργήσει ένα 

αναγνωρίσιμο όσο και προσωπικό λογοτεχνικό σύμπαν (πεζογραφικό ή/και ποιητικό): 

«(Τα σύντομα μικρά πεζά…) αποβλέπουν στην κατάδειξη ενός συγκεκριμένου 

γεγονότος, στη στιγμιαία έξαρση του δρώντος προσώπου, που συνιστά και τον αποχρώντα λόγο 

της συγγραφής, και όχι στη σύνδεση αλλεπάλληλων γεγονότων, τα οποία επιζητούν συνήθως 

και μιαν ιστορική πορεία. Μοιάζουν με λεκτικές επεξηγήσεις των συναισθημάτων που εμπνέει 

ένας στατικός πίνακας, ακίνητος στο χώρο και το χρόνο». (Κεφάλας, 2005: 102) 

Τελειώνοντας, ας δούμε τι λέει ο ίδιος ο ποιητής για το έργο του:  

«Με τα Ξένα γόνατα έκανα μια συνειδητή στροφή προς έναν άλλο τρόπο γραφής πιο 

προσωπικό, πιο γυμνό. Αυτό ακριβώς το νέο είδος γραφής που ισοδυναμούσε με ξεγύμνωμα, όχι 

μόνο με αποκάλυπτε άμεσα στα μάτια όλων και μ’ έκανε έτσι πιο ευάλωτο, αλλά – κάτι 

απρόβλεπτο – δεν άρεσε ούτε στους φίλους μου ούτε στους κριτικούς» (Σφυρίδης, 2005:13) 

« Η ατομική μου περίπτωση είναι ένας καημός. Αλήθεια, ποιος δεν έχει έναν καημό; Εάν 

εσένα σ’ εγκατέλειψε η κοπέλα σου κι εμένα ο φίλος μου, η πίκρα δεν είναι κοινή και για τους 

δυο μας; Αυτή μας φέρνει πιο κοντά, κι ας διαφέρουν οι περιπτώσεις. Εάν ο ένας υποφέρει από 

στομάχι κι ο άλλος από ρευματισμούς, μήπως ο πόνος του ενός είναι μικρότερος από τον πόνο 

του άλλου; Ο πόνος μας ενώνει όλους». […] (Δεν) τάχθηκα να εκφράζω ολόκληρο το φάσμα 

του έρωτα, αλλά μόνο το μικρό κομματάκι του που μου αναλογεί. Αν καταφέρω να το εκφράζω 

καλά, τότε το κομματάκι αυτό δε θα’ ‘ναι και τόσο μικρό: η ποίηση θα το μεγαλώσει». 

(Καλούτσας, 2005:73) 
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5.3 Ζήσης Σαρίκας 

 

Στη δεύτερη μελέτη περίπτωσης, θ’ ασχοληθούμε με το έργο του Ζήση Σαρίκα Ψίχουλα 

(Πανοπτικόν,2008). Ο Ζήσης Σαρίκας (1953-) είναι Θεσσαλονικιός συγγραφέας, μεταφραστής 

και επιμελητής εκδόσεων. Έγραψε τα βιβλία:  

Μύθοι της τεχνολογίας (Εκδοτική Θεσσαλονίκης, 1987),  

Ψίχουλα: μικρά πεζά (Νησίδες, 1998• Πανοπτικόν, 2008),  

Το όραμα του υπεράνθρωπου: μια ερμηνεία του έργου του Φρίντριχ Νίτσε Έτσι μίλησε ο 

Ζαρατούστρα (Νησίδες, 2003• Βάνιας, 2008• Πανοπτικόν, 2014),  

Μακριά απ' τον κόσμο (Πανοπτικόν, 2008),  

Ανθρώπινες σκιές (Πανοπτικόν, 2012),  

Κυριακή ρεπό (Εστία, 2014).  

Έχει μεταφράσει στα ελληνικά το σύνολο του φιλοσοφικού έργου του Φρίντριχ Νίτσε, 

έργο που διήρκεσε είκοσι χρόνια, καθώς και έργα των Ντιντερό, Μπακούνιν, Στίρνερ, Φρόιντ, 

Φουκό, Μποντριγιάρ, Καστοριάδη, Κοϊρέ και των στοχαστών της Σχολής της Φρανκφούρτης. 

Υπήρξε διευθυντής της σειράς αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων στις εκδόσεις Εξάντας, καθώς και 

του βραχύβιου εκδοτικού οίκου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τον 

Νοέμβριο του 2016 τιμήθηκε από την Εταιρεία Συγγραφέων με το βραβείο "Διδώ Σωτηρίου" για 

το σύνολο του έργου του. 

Τα Ψίχουλα και το Μακριά από τον κόσμο αντιπροσωπεύουν την στροφή του συγγραφέα 

στην πεζογραφία. Δύο βιβλία που διέπονται από συνέχεια σε μορφολογικό, υφολογικό και 

θεματικό επίπεδο (Τερζάκης, 2009). 

Ειδικότερα, τα Ψίχουλα είναι μια συλλογή 131 μικρών αφηγημάτων, πεζών στη μορφή 

τους αλλά με εμφανή την ποιητική φόρτιση, τα οποία συχνά αρχίζουν και τελειώνουν στην ίδια 

σελίδα. Είναι φανερό ότι ο Σαρίκας κατέχει άριστα τη λογοτεχνική παράδοση της Θεσσαλονίκης 

(και ιδίως, όπως θα δούμε, το έργο του Χριστιανόπουλου), καθώς, επίσης, και ότι η ενασχόλησή 

του με το έργο του Νίτσε αλλά και με τη φιλοσοφία γενικότερα, επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη 

λογοτεχνική οπτική του. Ο ίδιος άλλωστε έχει χαρακτηρίσει τα κείμενα αυτά ως «αφορισμούς»:  
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«Επίσης, επειδή δεν γράφω «κανονική» λογοτεχνία, δηλαδή δεν κάνω μυθοπλασία με ήρωες 

κτλ., κι επειδή δεν πιστεύω στη λογοτεχνία ως αναπαραγωγή μιας καθημερινότητας ή ενός 

ιστορικού πλαισίου κτλ., κινούμαι στις παρυφές της λογοτεχνίας και του δοκιμίου, εκεί ανάμεσα. 

Είναι ένα μεικτό πράγμα αυτό που μου αρέσει, κι αυτό που θέλω να πω, το λέω άμεσα, δίχως 

περικοκλάδες. Δεν θέλω να διαβάζει κανείς μια αφήγηση για να περνάει η ώρα του: θέλω το 

κείμενο να κάνει κάποιες νύξεις που δύσκολα ακούγονται αλλού. Η νοσταλγία και ο εξωραϊσμός 

(του παρελθόντος ή του παρόντος) μού είναι ξένα πράγματα. Εξ ου και η σύντομη φόρμα… Ναι, 

παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μένα το  να περάσεις κάτι σε τέσσερις σειρές. Ο 

αφορισμός όμως, με τον οποίο έχουν ασχοληθεί πολλοί συγγραφείς, έχει φοβερές απαιτήσεις. 

Είναι πολύ δύσκολο να αποδώσεις συμπυκνωμένο ένα αίσθημα ή μια ιδέα».  (cityportal.gr, 

2009) 

 

Από τα παραπάνω προκύπτουν τα εξής δεδομένα για τα κείμενα του Σαρίκα:  

Κατά δήλωσή του, δεν κάνει μυθοπλασία. Αυτό το στοιχείο, φανερό στα περισσότερα 

κείμενά του, μας οδηγεί να μην τ’ αντιμετωπίζουμε τα κείμενα αυτά ως «ιστορίες». Συνεπώς ήδη 

βλέπουμε μια απόκλιση από τον όρο «διήγημα». 

Θέλει «το κείμενο να κάνει κάποιες νύξεις που δύσκολα ακούγονται αλλού». Έχουμε κι 

εδώ, όπως και στην περίπτωση του Χριστιανόπουλου, ένα από τα εργαλεία της ποίησης, όπως 

αυτή γράφτηκε και διαβάστηκε και αγαπήθηκε ανά τους αιώνες: να λέει δηλαδή με λόγο 

ποιητικό, αλήθειες και τελικώς να προκαλεί το συναίσθημα του αναγνώστη σε πολύ μεγαλύτερη 

ένταση. 

Τέλος, το «να περάσεις κάτι σε τέσσερεις γραμμές», είναι, επίσης, ένας δείκτης 

ποιητικός: η συμπύκνωση λόγου στην ποίηση είναι ίσως ένα από τα κύρια ζητούμενα. Άλλωστε 

πολλοί ποιητές έχουν αναφερθεί σε αυτήν με διάφορους τρόπους. Εδώ παραθέτουμε μόνο τη 

ρήση του Ε.Πάουντ ότι «η ποίηση είναι η πιο πυκνή μορφή προφορικής έκφρασης».   

Διαβάζοντας τα Ψίχουλα καταλαβαίνει κανείς εύκολα αυτό που δηλώνει ο συγγραφέας. 

Τα κείμενα αυτά δεν είναι ούτε αμιγώς λογοτεχνικά, ούτε και αμιγώς φιλοσοφικά ή δοκιμιακά 

αλλά κινούνται κάπου ανάμεσα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η μυθοπλασία καταλήγει να είναι 

για τον Σαρίκα το μέσο με το οποίο θα πετύχει τον στόχο του που δεν είναι άλλος από την 

κριτική, τον κοινωνικό σχολιασμό και τελικά τον αφορισμό του σύγχρονου νεοέλληνα.  
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Η γραφή του Σαρίκα, όπως και αυτή του Χριστιανόπουλου, χαρακτηρίζεται ως 

ρεαλιστική. Η γλώσσα είναι πλούσια και ζωντανή και λείπουν τα λεκτικά στολίδια και η 

πεζογραφική πόζα. Ο λόγος του είναι μικροπερίοδος και ευθύς, μπαίνει κατευθείαν στο θέμα και 

γράφει ακριβώς αυτό που θέλει να πει και εκεί γίνεται ακόμα πιο καθαρή η φιλοσοφική του 

συγκρότηση. Οι ήρωές του είναι άνθρωποι από όλο το φάσμα της ελληνική κοινωνίας: 

καιροσκόποι, μικροαστοί, αδίστακτοι επιχειρηματίες, παλιοί αγωνιστές, ψευτο-επαναστάτες, 

νέοι κλπ. (Τερζάκης, 2009). Ο Σαρίκας κάνει βουτιά σε αυτό το πολύχρωμο ψηφιδωτό και 

αλιεύει στιγμιότυπα και βιώματα γνώριμα στον καθένα μας και μας τα παρουσιάζει με μια δική 

του οπτική που είναι εμφανώς απαισιόδοξη και κριτική απέναντι στον σύγχρονο άνθρωπο και το 

άρρωστο αστικό περιβάλλον. 

Η μέθοδος που ακολουθεί μπορεί να χαρακτηριστεί ως «επαγωγική» καθώς σε κάθε 

κείμενο ο Σαρίκας εκκινεί από ένα βίωμα (δηλαδή από το μερικό) και μέσω αυτού φτάνει 

επαγωγικά, στην τελευταία πάντα παράγραφο ή αράδα, σε μια γενική διαπίστωση ή σε έναν δικό 

του αφορισμό (δηλαδή στο γενικό).  

 

 

ΤΟ ΤΣΙΓΑΡΙΛΙΚΙ 

 

Φάγαμε, ήπιαμε κι ύστερα ανάψαμε κι ένα τσιγάρο. Σαν τέλειωσε η γύρα, ο φίλος 

πήγε κι άραξε στη γωνιά του καναπέ μ’ένα λεπτό μειδίαμα στο στόμα. Από κει και πέρα, 

ούτε μίλησε ούτε λάλησε∙ μόνο το μειδίαμα εκείνο δεν μπόρεσε να κρύψει. «Ακόμα και 

τώρα», μου είπε, «φοβάμαι μην γελοιοποιηθώ. Ντρέπομαι να εκτεθώ και γι’ αυτό 

κρατιέμαι με τα δόντια». 

Αυτά μας έμαθαν οι γονείς μας και τα σχολεία. 
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ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ ΝΤΕ ΣΑΝΤ 

 

Έναν καιρό εντρυφούσα μανιωδώς στα έργα του Σαντ. Κάπου είχα διαβάσει  πως μέσα  

στα όργιά του ήταν  η μεγαλύτερη  άρνηση  της  αστικής κοινωνίας,  η εκ των  ένδον 

απόρριψή της, η πρωιμότερη αμφισβήτηση της οικογένειας και της εξουσίας. Τα έβλεπα 

όλα αυτά, αλλά υπό συνεχή σηκωμάρα. Τελικά πήρε αυτή το πάνω χέρι, δεν μ' άφηνε να 

προσηλωθώ. Η τσόντα ταιριάζει με την έγερση, όχι με την εξέγερση. 

 

 

 

Η γραφή του Σαρίκα αναμφίβολα διέπεται από έναν ακραίο πεσιμισμό, ο οποίος φτάνει 

στο σημείο της κατακραυγής και του αφορισμού της ίδιας της ανθρώπινης ύπαρξης. Ο Σαρίκας 

εστιάζει στους διάφορους τύπους ανθρώπων που συνθέτουν την ελληνική κοινωνία, ώστε να 

τους μεγεθύνει για να φανεί απροκάλυπτα στα μάτια του αναγνώστη όλο «το ψεύδος που 

κυβερνάει τη ζωή…» (Τερζάκης, 2009). Ο τρόπος που σχολιάζει και κατακρίνει τα κακώς 

κείμενα δεν είναι μόνο λογοτεχνικός αλλά και κοινωνικός, κυνικός και σαρκαστικός και μάλιστα 

με γλώσσα ακραία και σκληρή.  

 

ΤΑ ΨΑΡΙΑ 

 

Οι άνθρωποι είναι σκουπιδοφάγοι και πτωματοφάγοι. Τρώνε ψόφια ζώα, αφού πρώτα  τα 

σκοτώσουν. Ζουν μέσα σε άθλια κουτιά, όπου διατηρούν κλουβιά με πουλιά, γυάλες με ψάρια, 

γάτες και σκυλιά να τους φυλάνε. Σκυλιά απελπισμένα απ’ την έλλειψη άπλας, το πολύ φαΐ, τις 

πρησμένες ουροδόχους κύστεις. 

Τα ζώα είναι όμορφα – έστω κι αν σ’ ορισμένα είδη είναι ολόιδια. Σωροί λαμπερά 

πεθαμένα ψάρια κείτονται στα ξυλοκρέβατα της ψαραγοράς. Από πάνω τους άπληστα ανθρώπινα 

μάτια διαλέγουν ποια θα φάνε. Νέοι, γέροι, σαράβαλα, δίχως δόντια, με τρεις τρίχες καρφωμένες 

στο κρανίο, με λιγδερές καμπαρντίνες, στραβοπατημένα τακούνια, με κοιλιές φουσκωμένες και 

τεχνητά μέλη, με φτιασίδια και κοσμήματα. Μάνες με φωνακλάδικα μωρά, αθίγγανοι και 

καλόγεροι, υπάλληλοι και φτωχομπινέδες.  

Κανένας τους δεν αξίζει να τα φάει, παρά τις φωνές που τους παροτρύνουν. 

Κανένας μας δεν μπόρεσε να τους φάει, παρά τις φωνές που μας παρότρυναν. 
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ΧΩΡΙΑΤΙΑ 

 

  «Λέμε να πάμε αύριο στο Άγιο Όρος», είπαμε σε κάτι γνωστούς που τρακάραμε στην 

πλατεία. «Αχά, βάλτε τον αχινό στον κώλο!», συμπλήρωσαν γελώντας. 

Ακόμη κι η χωριατιά έχει χιούμορ. 

 

 

Ως Θεσσαλονικιός ο Σαρίκας δεν θα μπορούσε να αφήσει έξω από τα κείμενά του την πόλη της 

Θεσσαλονίκης. Ποικίλες αναφορές σε τοπωνύμια, οδούς και περιοχές κάνουν σαφές το 

αφηγηματικό σκηνικό των κειμένων του. Σε αντίθεση με τον Χριστιανόπουλο που κινείται σε 

πιο σκοτεινά σημεία, ο Σαρίκας είναι περισσότερο «κοσμοπολίτης». Γυρνάει στο κέντρο και 

στις συνοικίες, στη γειτονιά που μεγάλωσε και ακόμα ζει εκεί, στην παραλία και αλλού. Το 

σκηνικό αυτό όμως δεν φαίνεται να επηρεάζει τα κείμενα ή τους χαρακτήρες στον πυρήνα τους, 

υπό την έννοια ότι  βρίσκεται εκεί και πλαισιώνει το βίωμα και το φωτίζει, ένα βίωμα όμως που 

δεν είναι παρά η αφορμή που οδηγεί στο συμπέρασμα, στον αφορισμό και στην κριτική. 

 

  

ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

 

Κάποιοι νοσταλγοί του παρελθόντος ή πατριδολάτρες τρέχουν σε χωριά παρατημένα, μακρινά, 

πάνω στα βουνά ή στα ξερονήσια, με το χώμα φευγάτο, τα κατσίκια και τα φαλακρά βράχια. 

Πασχίζουν, ανάμεσα στους λιγοστούς λειψοδόντηδες χωριάτες, να ξεθάψουν απ’ τον τάφο τα παλιά 

χούγια, τα παλιά νοικοκυριά, τα παλιά χρόνια. Μάταιο, χαμένο από χέρι φολκλόρ. Τσιμέντα και 

τηλεοπτικές κεραίες, γέμισαν οι τόποι τουρίστες, πλούσιους περιηγητές, μικροαστούς και 

αποδημητικούς μετανάστες. Τα χωριά μοιάζουν με ξενοδοχεία ή με συνεργεία αυτοκινήτων. Τα 

λιγοστά απομεινάρια του παρελθόντος ξεριζώνονται για να κοσμήσουν, σαν τρόπαια από σαφάρι, 

παλιατζίδικα, ιδιωτικές συλλογές και μουσεία. 

Εγώ μένω στην ίδια γειτονιά από τότε που γεννήθηκα. Στα εβραίικα πίσω από το 

Θεαγένειο. Και να ήθελα, δεν θα μπορούσα να βρω ή να αρπάξω τίποτε. Οι Εβραίοι έγιναν 

σαπούνι και κάρβουνο πριν από μας ∙ κατόπιν έγιναν σκόνη τα ξύλινα σπίτια τους όπου 

μεγαλώσαμε, τα κοτέτσια, οι μουριές, οι συκιές και βρομόδεντρα. Σκόρπισε στον αέρα ο βρεγμένος 

με το λάστιχο καλοκαιρινός κουρνιαχτός, βυθίστηκαν στο χώμα όλοι οι παλιοί, μετακόμισαν οι 
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παιδικοί φίλοι, σ’ άλλα μέρη και σε καθωσπρέπει γειτονιές ή προάστια. Χωριάτες, Ρωσοπόντιοι και 

φοιτητές περιδιαβαίνουν ανυποψίαστοι στα σοκάκια μας. Μόνον το Αντικαρκινικό απόμεινε, κι ο 

καρκίνος που μαζί με τα καυσαέρια θεριεύει… 

 

 

Τ’ ΑΗΔΟΝΙΑ 

 

Αργά τα ανακάλυψα κι άρχισα να τα απολαμβάνω στη νεκρούπολη που ζω. Στα ψηλά 

δέντρα του Πανεπιστημίου, στο ρέμα των Σαράντα Εκκλησιών και στην κατεβασιά της Υφανέτ. 

Αργά το βράδυ, μετά την ταβέρνα και τη γλυκιά χαύνωση της ρετσίνας, παρηγοριά μεγάλη εκείνο το 

απίθανο τερέτισμα, εκείνες οι απρόβλεπτες και ερωτιάρες τρίλιες! 

  Μια μέρα, ένας γείτονας με έσυρε στην πρασιά του σπιτιού του για να μου δείξει κάτι. 

Έστηνε παγίδες κι έπιανε αηδόνια. Τα ‘βαζε όλα μαζί σ’ ένα μεγάλο κλουβί προσπαθώντας να τα 

εξημερώσει. Χρόνια έκανε αυτή τη δουλειά, όπως μου εξήγησε, δίχως όμως επιτυχία. Τα πρόστυχα, 

ό,τι κι αν έκανε, του ψοφούσαν σε δυο τρεις μέρες. Πειραματιζόταν με την τροφή. Τώρα, τούτα δω 

τα τάιζε με ένα χαρμάνι από κιμά και καλαμποκάλευρο… 

  Τα καφετιά πουλάκια ούτε έτρωγαν ούτε έπιναν κάθονταν σχεδόν ακίνητα στον πάτο του 

κλουβιού – έδειχναν ήρεμα πως θα πεθάνουν. Φάνηκα δειλός και δεν τον στραγγάλισα. 

  Μεράκι για ελευθερία, διαστροφή του δημίου, δειλία του θεατή. 

 

 

ΠΛΟΙΑ ΣΤΟΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟ 

 

Κάποτε στεναχωριόμουν που το λιμάνι μας ήτανε έτσι άδειο. Πάντα τέσσερα πέντε πλοία έβλεπες 

στο βάθος, ασάλευτα. Ένιωθα περίεργα απροστάτευτος. Αργότερα κατάλαβα πως αυτό που έσωζε 

την πόλη ήταν το ερημικό της λιμάνι, με τα καινούργια κάθε μέρα παιχνιδίσματα του νερού, του 

φωτός και των σύννεφων.  

Μικρός κοιτούσα τα αραγμένα φορτηγά και λαχταρούσα, σαν όλους τους αρσενικούς, να 

έφευγα μαζί τους. Το ταξίδι, καινούργιες πόλεις, καινούργια ζωή, μακριά από ό,τι με βασάνιζε εδώ: 

άσχημες εμπειρίες, υποχρεώσεις, αβεβαιότητες… 

Αλλά στο πλοίο μέσα οι ναύτες κάνουν τη βάρδιά τους, τρώνε, καπνίζουν, καβγαδίζουν, 

παίζουν χαρτιά, κοροϊδεύουν τους ελαφρούς, βλέπουν τηλεόραση, στέλνουν δακρύβραχτα μηνύματα 

με τον ασύρματο, ξεφυλλίζουν τσόντες και κλάνουν. 

Δεν υπάρχει ελπίδα στη φυγή. 
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Ο Σαρίκας, όπως σημειώσαμε, κατέχει άριστα τη λογοτεχνική παράδοση της 

Θεσσαλονίκης και δεν διστάζει να την μιμηθεί, να την σχολιάσει ή ακόμα και να την υπερβεί με 

έναν ολόδικό του τρόπο γραφής. Οι ομοιότητες με το έργο του Χριστιανόπουλου είναι κάτι 

παραπάνω από προφανείς. Η ειρωνεία, ο σαρκασμός, τα λεκτικά παιχνίδια, οι υπαινιγμοί ακόμη 

και ο αποφθεγματικός χαρακτήρας της γραφής του Χριστιανόπουλου ενίοτε εμφανίζονται 

αυτούσια, ίδια και απαράλλαχτα στο έργο του Σαρίκα.  

 

 

ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ 

 

Βλέπω στην τηλεόραση μια παλιά εκπομπή με τον γερο-Πεντζίκη. «Εγώ γράφω», έλεγε, 

«πολύ μακριά από κάθε αισθηματισμό και ηθογραφία∙ αναφέρω ανάκατα εμπειρίες, γεγονότα, 

ιδέες, ανθρώπους, ιστορικά στοιχεία, περιστατικά, φυσικά δεδομένα, δίχως καμιά ιδεολογική 

προτίμηση, κάνοντας ας πούμε, ένα κολάζ. Έτσι τα περιλαμβάνω όλα και γίνομαι, βαθμηδόν, το 

σώμα της πόλης». 

Ωραία εικόνα. Είναι απίστευτο τι σκαρφίζονται οι άνθρωποι για να κρύψουν την αλήθεια. 

 

 

ΤΑ ΧΩΝΙΑ 

 

Πεθύμησα να ακούσω μια μέρα ένα χωνί να μας καλεί στο δρόμο – έστω κι απ’τη 

δογματικότερη φωνή. 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 

 

Έγραψα κάποτε σ’ ένα χαρτί μια συμβουλή στον εαυτό μου: «πρέπει να γράφεις, πάση 

θυσία, αποστασιοποιημένα∙ να μην τα λες όλοι χύμα και τσουβαλάτα στον αναγνώστη, να τον 

αφήνεις να διαισθάνεται∙ να αποφεύγεις, όπως ο διάολος το λιβάνι, τον συναισθηματισμό, την 

ηθικολογία και τον διδακτισμό». 

Μάταιος κόπος. Κάθομαι να γράψω και βγαίνουν αμέσως και οι τρεις φάντης μπαστούνι. 

Γιατί στο διάτανο, όμως, πρέπει να ντρέπομαι γι’ αυτό που είμαι; 
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ΤΟ ΚΕΦΙ 

 

Θέλω να περνώ καλά, μου είπες, βαρέθηκα τη μιζέρια και το κλαψούρισμα. Μια ζωή την 

έχουμε, ας τη γλεντήσουμε. 

Γνωριστήκαμε, φάγαμε, ήπιαμε, είπαμε καλαμπούρια, κάναμε έρωτα. Μα δεν άντεξες τόσο κέφι και 

μου μίλησες για τον οικτρό θάνατο του αδερφού σου. 

 

Η ΜΠΑΝΙΕΡΑ 

 

Αυτό το σώμα, που λουζόταν τώρα στη μπανιέρα το ‘χαν ποθήσει και αγαπήσει άνθρωποι, 

ξένα σώματα που τρίφτηκαν πάνω του. Ξεφύτρωναν από τη μνήμη του εποχές και δωμάτια, στάσεις 

και άβολες θέσεις, πλακώματα, μουδιάσματα, ασφυξίες∙ το επίμονο φιλί στη μέση του λαιμού κι όλα 

τα άλλα μέλη ανοχύρωτα να συσπώνται και να ανατριχιάζουν. Ποικίλα σουσούμια και καμώματα, 

βογκητά και λαχανιάσματα, πορδές και ροχαλητά, το άγγιγμα από αξύριστα πόδια, τραχιά πισινά, 

ιδρώτας δριμύς ή διάχυτος, μαλακά και σκληρά μπράτσα και μπούτια.  

Έρχονταν κι έμπαιναν στη μπανιέρα και τα’ άλλα σώματα∙ σώματα γυμνά, έκθετα, μ’όλες 

τους τις λεπτομέρειες και τα ψεγάδια που αγκιστρώνουν τα αισθήματα. 

 

ΣΩΜΑΤΑ 

 

Στα γιαπιά και στα χωράφια, στα εργαστήρια και στα μαγαζιά, σώματα αναγκασμένα να 

αποδείξουν την αντοχή τους.  

Στα στάδια και στη θάλασσα, στα γυμναστήρια και στις ντίσκο, σώματα αναγκασμένα να 

επιδείξουν την αντοχή τους. 
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 ΚΟΝΣΟΜΑΣΙΟΝ 

 

Πού είστε, μεγάλες εταίρες, μανούλες στην τέχνη του έρωτα και στις ραδιουργίες, να δείτε 

τα κορίτσια των μπαρ κονσομασιόν: φουκαριάρικα κι αντιπαθητικά, μέσα σ’ ένα περιβάλλον όμοιο 

μ’ ενυδρείο ψαριών, με υπόκρουση μουσικής σόουλ, τσακώνονται με τους μουτρωμένους 

νταβατζήδες, ακούν τις μεθυσμένες εξομολογήσεις, τα χάχανα και τα ερωτικόλογα των λαϊκών, 

υφίστανται τα αλαμπουρνέζικα, τις προσβολές και τους σαρκασμούς των πρώην αριστερών και νυν 

διανοούμενων, κι ανοίγουν τα πόδια τους απρόθυμα και μηχανικά. 

 

 

ΚΡΥΦΗ ΑΡΡΩΣΤΙΑ 

 

Όλο το σώμα του άσπρο, γερό δόντι, που έχει σαπίσει από μέσα.  

 

 

ΣΥΝΑΦΗ ΑΘΛΗΜΑΤΑ 

 

Όσο μ’ αρέσουν οι παλιοί μπαλαδόροι, που ζωγράφιζαν μέσα στην πελώρια κρεατομηχανή 

που λέγεται γήπεδο, άλλο τόσο μ’ αρέσουν οι λαϊκές γκόμενες με τα στρας και τα σι θρου, που 

χορεύουν τσιφτετέλι. 

 

Ο Σαρίκας όμως δεν μένει προσκολλημένος στην τεχνοτροπία που μας επιτρέπει να διακρίνουμε 

ομοιότητες του έργου του με αυτό του Χριστιανόπουλου, αλλά προχωράει κι ένα βήμα 

παραπέρα, δηλώνοντας ξεκάθαρα την αγάπη του στον άνθρωπο και στον ποιητή Ντίνο 

Χριστιανόπουλο. Στο κείμενο με τίτλο «Πατέρα στο κεφάλι μου» μας παρουσιάζει την σχέση 

του με τον Χριστιανόπουλο. Μας λέει ότι τον γνώρισε περίπου στα είκοσί του χρόνια, δηλαδή 

την δεκαετία του ’70, όταν ο Χριστιανόπουλος είχε ήδη δημοσιεύσει μεγάλο μέρος του έργου 

που τον καθιέρωσε. Μας λέει για την επιρροή που άσκησαν πάνω του τα ποιήματά του, 

απαριθμεί τα θετικά του έργου του και του χαρακτήρα του και κάνει κριτική σε κάποιες από τις 

συμπεριφορές του. Η λέξη «κουσούρια» που γράφει, δεν είναι για να αποδοκιμάσει τις 

προτιμήσεις του Χριστιανόπουλου στον έρωτα αλλά για να κάνει ξεκάθαρο στον αναγνώστη ότι 

αναφέρεται στον ποιητή Χριστιανόπουλο, μιας και τη λέξη «κουσούρι» χρησιμοποίησε ο 

ποιητής κάθε φορά που αναφέρθηκε στις ερωτικές του προτιμήσεις. Εύχεται μάλιστα ο 
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συγγραφέας να τον είχε «πατέρα στο κεφάλι του», ένα είδος δηλαδή πνευματικού πατέρα, αν και 

από το έργο του Σαρίκα μπορούμε με ασφάλεια να συμπεράνουμε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο 

έχει συντελεστεί  και αντανακλάται στο έργο του.  

 

ΠΑΤΕΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΜΟΥ 

 

Τον γνώρισα όταν ήμουν εικοσάρης. Από την αρχή μού άρεσαν τα λιτά και ειλικρινή 

ποιήματά του, η αδιαφορία του για το χρήμα, την εξουσία και την αυτοπροβολή. Δεν ήξερα το 

παρελθόν του ούτε τα πρόσωπα για τα οποία μιλούσε, αλλά δεν μου άρεσε η γλώσσα του. Όταν 

μιλούσε για ανθρώπους, ήταν τόσο χειμαρρώδης που δεν ήξερες τι να πιστέψεις∙ χάνονταν τα όρια 

ανάμεσα στην κριτική, την ηθικολογία και τη διαβολή. 

Ποτέ δεν κάναμε παρέα – μ’ όλο που συμπαθούσαμε ο ένας τον άλλο. Τα τελευταία χρόνια, 

στη φλυαρία του προστέθηκε και μια περίεργη μανία για δημοσιότητα. Σ’ όλα τα άλλα παραμένει, 

νομίζω, ο ίδιος. 

Μακάρι να μπορούσα να του πω ότι θα ’θελα να μην είχε αυτά τα κουσούρια∙ ότι θα ‘θελα 

να τον έχω πατέρα στο κεφάλι μου. Ποιος είμαι εγώ όμως που μπορώ να απαιτήσω τελειότητα από 

τους άλλους; Και, από την άλλη, μπορώ να γίνω καλός γιος; 

 

Η ποιητική φόρτιση στο έργο του Σαρίκα εντοπίζεται σε ό,τι αναφέραμε πιο πριν: την 

ακραία συμπύκνωση λόγου αλλά και εικόνων, τη μουσικότητα των εκφράσεων που 

χρησιμοποιεί, την στιγμιαία αποτύπωση μιας εντύπωσης ή μιας κατάστασης ή ενός 

συναισθήματος, τον αποφθεγματικό του λόγο, την επαγωγική του μέθοδο όπου προσπαθεί να 

περικλείσει ολόκληρη την κοινωνία, την κριτική του απέναντι στους ανθρώπους αλλά και 

φυσικά την ευαισθησία του απέναντι σε ορισμένες καταστάσεις. Όλα τα παραπάνω, θα 

μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος ότι είναι αρετές κι εργαλεία οποιουδήποτε λογοτεχνικού 

κειμένου, όμως εδώ έχουμε ξεκάθαρα την απουσία «καθαρής» μυθοπλασίας κι έτσι τα κείμενα 

αυτά φορτίζονται ακόμη περισσότερο ποιητικά. Συνεπώς μην μπορώντας να τα χαρακτηρίσουμε 

«διηγήματα» αλλά ούτε και «ποιήματα» καταλήγουμε να ενστερνιστούμε την πρόθεση του 

συγγραφέα να μείνει στις παρυφές της λογοτεχνικής γραφής. Και ίσως ο χαρακτηρισμός 

«κείμενα μικρής φόρμας, πεζής μορφής και ποιητικής φόρτισης» να είναι πιο 

αντιπροσωπευτικός από εκείνον του «αφορισμού» ή του «μικρού δοκιμίου».  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Οι βλάβες της οδού Μαλακοπής 

 

Οι βλάβες της οδού Μαλακοπής είναι ένα σύνολο  63 κειμένων μικρής φόρμας, πεζής μορφής και 

ποιητικής φόρτισης. Το σκηνικό είναι κοινό σε όλα τα κείμενα, όπως και ο αφηγητής. Πρόκειται 

για στιγμιότυπα από την καθημερινότητα ενός συνεργείου αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη και 

συγκεκριμένα στην οδό Μαλακοπής στην Κάτω Τούμπα.  

Ο αφηγητής, πρωτοπρόσωπος πάντα, δεν ονομάζεται πουθενά παρά μόνο μέσω των άλλων 

χαρακτήρων, με τον χαρακτηρισμό «μάστορα». Είναι πάντα σταθερός στο ίδιο σκηνικό, τις ίδιες 

ώρες της ημέρας: τις εργάσιμες. Γίνεται δέκτης πολλών και διαφορετικών ερεθισμάτων και 

μέσω αυτών βλέπουμε την αλληλεπίδρασή του με τους πελάτες, τον κόσμο γύρω του, την 

ιδιοσυγκρασία του και τις σκέψεις του, άλλοτε φανερές –τις περισσότερες φορές όχι–  ενώ 

δουλεύει.  

Ο κόσμος της εργασίας, αν όχι καθόλου, τουλάχιστον σπάνια εκπροσωπείται στη σύγχρονη 

λογοτεχνική παραγωγή, κι έτσι η πρόκληση ήταν πολύ μεγάλη, καθώς δεν βρέθηκε άλλο 

αντίστοιχο ως προς το περιεχόμενο, ένας κάποιος «μπούσουλας» όπου τα κείμενα αυτά θα 

«πατήσουν» και θα πάρουν τη σκυτάλη. Χάρη στα κείμενα του Χριστιανόπουλου και του 

Σαρίκα όμως, βρέθηκαν εκείνα τα εργαλεία που έκαναν αυτή τη σύνθεση εφικτή και τα οποία θα 

μελετήσουμε, συγκρίνοντας όπου κρίνεται σκόπιμο με το αντίστοιχό τους στη γραφή των δύο.  

 

Όπως αναφέραμε ήδη, το σκηνικό είναι ίδιο για όλα τα κείμενα. Αυτό όμως, δεν επιτυγχάνεται 

με μια απλή δήλωση του τύπου «εδώ είναι συνεργείο» αλλά εμμέσως. Στη συντριπτική 

πλειοψηφία των κειμένων η απεύθυνση «μάστορα» στον αφηγητή, οι αναφορές σε 

ανταλλακτικά, βλάβες που αφορούν τα αυτοκίνητα, μάρκες αυτοκινήτων, περιγραφές διαφόρων 

μερών τους (καπό, μίζα κλπ), όλα μαζί, συνθέτουν το συνολικό σκηνικό του συνεργείου 

αυτοκινήτων. Αν προσπαθούσαμε να απομονώσουμε κείμενα ίσως αυτό να μη γινόταν 

κατανοητό, αλλά ως σύνολο, στο τέλος της ανάγνωσης δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία για το 

«πού» και το «πότε» του κάθε κειμένου.  

Παρακάτω ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα και για τις δυο περιπτώσεις, δηλαδή εκεί  όπου 

το σκηνικό υπονοείται αλλά και εκεί που το σκηνικό δηλώνεται ξεκάθαρα:  
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Πόσα θες για να το κάνεις μάστορα, με ρωτάει - πενήντα, του λέω. 

Θέλω να σου δώσω τα μισά, μου λέει. Εγώ όμως δε θέλω, του λέω. 

Κρίμα, μου λέει. Όντως, του απαντώ. Στέκεται. Με κοιτάει.  

 

Φοβάμαι. 

 

 

Πόσα θες μάστορα, με ρωτάει - είκοσι, του απαντώ. Ε όχι και είκοσι ρε μάστορα, φωνάζει, κάνε 

κάτι καλύτερο. Στο κάνω δώρο, του λέω. Α όχι τζάμπα, συνεχίζει, τη δουλειά σου θα την πληρωθείς 

κανονικά. Του ζητάω ένα ευρώ, με δουλεύεις, μου λέει, τί ένα ευρώ, η δουλειά σου είναι για 

παραπάνω. Ε πες μου εσύ μια τιμή ρε φίλε, του λέω, και δώσε μου όσα θες. Και πού να ξέρω εγώ τί 

τιμή να σου πω, δεν είμαι μάστορας εγώ, μου λέει. Του ξαναλέω είκοσι. Μου τα δίνει, ευχαριστεί 

και φεύγει. 

 

Κατά τ' άλλα καλά. 

 

 

Βιδώνω και βαριέμαι, τον βλέπω προβληματισμένο. 

Του πιάνω κουβέντα. 

Τι δουλειά κάνεις, τον ρωτάω, γυναικολόγος, μ' απαντάει. 

Εργάζομαι εκεί που εσύ διασκεδάζεις μάστορα. 

 

Παλιοζωή γιατρέ, του λέω, κουράγιο. 

 

 

 

 

Είναι μπουκωμένος και βήχει.  

Την πάτησα μάστορα, μου λέει. Έκανα σεξ χωρίς κάλτσες - γελάει. 

Με το ψυγείο, τον ρωτάω. Πες το κι έτσι, μου λέει.   

 

Και η γλώσσα κόκκαλα δεν έχει. 
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Στα παραπάνω παραδείγματα, η λειτουργία του σκηνικού υπονοείται εμμέσως χωρίς να 

δηλώνεται ξεκάθαρα. Γίνεται όμως κατανοητό ότι πρόκειται για μια εργασία τεχνικής φύσεως, 

για μια συναλλαγή μεταξύ δυο ατόμων, ενός πελάτη κι ενός «μάστορα» και ότι ο αφηγητής-

μάστορας είναι αυτός που καλείται να βρει λύση στο κάθε πρόβλημα ή να ξεπεράσει την, πολλές 

φορές προβληματική, επικοινωνία με τους πελάτες. Οι εντυπώσεις του από αυτή τη συναλλαγή 

τις περισσότερες φορές καταγράφονται ενδόμυχα, στις σκέψεις του, χωρίς αυτός που τις 

προκαλεί, εν προκειμένω ο πελάτης, να καταλάβει τίποτε. Σε αυτή την ιδιότυπη σχέση αφηγητή 

– δευτερεύοντα ήρωα θα επανέλθουμε.  

Αντίθετα, στα παραδείγματα που ακολουθούν, δηλώνεται με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι 

πρόκειται περί ενός συνεργείου αυτοκινήτων. Τα κείμενα αυτά στα οποία δηλώνεται ξεκάθαρα 

το σκηνικό είναι διασκορπισμένα σε διάφορα σημεία του συνόλου κι έτσι η εισαγωγή του 

σκηνικού και η εντύπωσή του στον αναγνώστη γίνεται με τρόπο ομαλό και σταθεροποιείται σε 

όλο το φάσμα των κειμένων, ακόμα και σε αυτά που δεν δηλώνεται ξεκάθαρα, ώστε πλέον δεν 

υπάρχει καμιά αμφιβολία περί τίνος πρόκειται. 

 

Είδα ότι είναι συνεργείο, μου λέει, αλλά έβρεχε και δε φαντάστηκα ότι θα ενοχλήσω αν παρκάρω 

εδώ.  

 

Εισπνοές. Εκπνοές. Τσιγάρο. 

 

Περνάει απ' το συνεργείο πού και πού. Ξέρουμε ότι πάει κολυμβητήριο κάθε μεσημέρι. Μπα δε θα 

πάω σήμερα, μας λέει - πώς κι έτσι τη ρωτάω. Γιατί έτσι, μου λέει, μου την έδωσε και δεν θα πάω! 

Οκ. Το 'πιασα.  

 

Θα περάσει, της λέω. 

 

Θαμώνας καθημερινός στο συνεργείο, πατημένα εβδομήντα. 

Μικρέ, πίσω στ' αμάξι έχω νεράκια, μου λέει. Φέρε μου ένα και κάνε μου κι ένα καφεδάκι, όχι πολύ 

βαρύ - με πειράζει, με λίγη ζάχαρη στη μύτη. Άντε να σε χαρώ, μου λέει. Δεν γύρισα πλάτη. 

 

Ν' αποφύγω το τσίμπημα. 
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Κλείνω το καπό - θα είν’ εντάξει για κανα δυο μέρες. 

Ουδέν μονιμότερον του προσωρινού, της λέω. 

Με κοιτάει. Άγνωστες λέξεις. 

 

Άλλαξ' το να ησυχάσεις, της λέω. 

 

 

Κάδος - Συνεργείο - Κάδος - Κάδος ανακύκλωσης. 

Πετάει το σκουπίδι του κάπου ανάμεσα στο Κάδος - Συνεργείο και το Χέστηκα. 

 

Και ξανά προς τη δόξα τραβά. 

 

 

Η γλώσσα των κειμένων είναι η απλή, καθημερινή, ζωντανή γλώσσα. Οι χαρακτήρες 

επικοινωνούν αβίαστα, χωρίς στολίδια στον λόγο τους και η γλώσσα τους φέρει όλα τα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα του προφορικού λόγου: «κακές» λέξεις, ιδιωματισμοί, αργκό, 

στερεοτυπικές φράσεις, αγοραίο χιούμορ, ειρωνεία κλπ. Ο στόχος εδώ είναι να φωτιστεί η 

ζωντανή γλώσσα και το βίωμα χωρίς περιττά στολίδια, χωρίς (αυτό-) λογοκρισία και λοιπά 

συμφραζόμενα που αποδυναμώνουν την ακριβή μεταφορά του προφορικού λόγου στον γραπτό. 

Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα, χρειάστηκε να βρεθεί νέος τρόπος για να εκφραστεί όσο 

καλύτερα γίνεται ο τόνος και η προφορά μιας φράσης που συνήθως λέγεται προφορικά. Το πιο 

εμφανή χαρακτηριστικά προς αυτή την κατεύθυνση είναι το ρήμα «λέω», η απουσία σημείων 

στίξης και ο ενεστώτας χρόνος. Αυτά δίνουν την εντύπωση στον αναγνώστη, ενός αφηγητή που 

λέει μια ιστορία σε έναν φίλο του προφορικά, χωρίς να τον ενδιαφέρει η διατύπωση και η 

κειμενική καλλιέπεια.    
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Τι πρόβλημα έχουμε, του λέω.  

Ναι βεβαίως, καλημέρα μάστορα, όλα καλά, με ρωτάει. Λοιπόν το Σάββατο, που λες το φόρτωσα 

να πάω στο κυνήγι, Σέρρες κοντά, μου λέει. Πέμπτη είναι σήμερα τον διακόπτω. Μπράβο ναι, 

συνεχίζει, αλλά κάτσε να σε πω μάστορά μου, θα σε πω ντε! Θα σε πω, μου λέει. Πάλι το 'κανα ρε 

γαμώτο. 

 

Καταραμένη ευγένεια. 

 

 

Πίνουμε μπύρες - μπουκάρει μπερδεμένος. 

Δώστεμουείκοσιευρώναμηντασπάσωόλα, μας λέει. 

Τους πιάνει νευρικό, ένας λαμαρινάς πνίγεται.  

Εκείνος φεύγει άπραγος να δοκιμάσει αλλού. 

Μικρέ, πάρε είκοσι εσύ, μου λένε. 

 

Να πας να φέρεις κι άλλες. 

 

 

Παρκάρει με φόρα και βγαίνει έτοιμος για φασαρία.  

Όλη μέρα χθες και σήμερα δε δουλεύει το γαμίδι, μου λέει, φτιάξ'το μην το σπάσω με τη βαριά 

γαμώ το στανιό μου. Το δοκιμάζω - δουλεύει κανονικά. Κοιταζόμαστε.  

 

Ένα φύλλο πέφτει αργά στο πεζοδρόμιο. 

 

 

 

Η εργασία σε ανοιχτό χώρο με συνεχόμενη έκθεση σε ακραία καιρικά φαινόμενα, είναι μια 

πανάρχαια διαδικασία ενηλικίωσης στα υψίπεδα της βορειοανατολικής Τούμπας, γνωστή ως "Το 

Μεροκάματο" ή κατά μία άλλη, παλιότερη εκδοχή: 

 

"Σουγαμήσω ". 
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Για να καταλάβεις ,μου λέει:  

Ψάρεμα Χαλκιδική, έχει ψάρι που λένε ότι δεν έχει, την πεθερά στο γιατρό - κάτι με την κοιλιά της, 

μου λέει, ούτε να ξέρω δε θέλω - και πάνω που θα πήγαινα να δω το ματσάκι, σβήνει στο φανάρι. 

Ρε ήταν πέναλντι, τον ρωτάω. 

 

Κι απ' την απάντησή του κρίνοντ' όλα. 

 

 

Δύσκολο σημείο, η δεκάρα δυσκολεύεται - δοκιμάζω την οχτάρα. 

Το γράσο δεν κάνει, βάλε σάλιο μάστορα, μου λέει, είναι το καλύτερο.  

Γλιστράει καλά στην αρχή και μετά βρίσκει την κόντρα του και γουστάρεις. Γελάει. Του θυμίζω ότι 

προσπαθώ να βιδώσω, όχι να γαμήσω. Γάμα τη βίδα, μου λέει, και κοίτα να βιδώσεις καμιά 

γκόμενα. 

 

Keep calm and love screws. 

 

 

Δεν το κινεί καθόλου. 

Δυο φορές την εβδομάδα να το βάζεις μπρος, του λέω - χρειάζεται. Σήμερα φυσάει μάστορα, μου 

λέει, από βδομάδα. Κι αν βρέξει, τον ρωτάω. Ό,τι πρέπει για τσιπουράκι, μ' απαντά.  

 

 ‘Σ' ωραίος και μετράς και θα μας θάψεις όλους, λέω. 

 

Οι φράσεις «Δώστεμουείκοσιευρώναμηντασπάσωόλα», «Σουγαμήσω», «Γάμα τη βίδα», «γαμώ 

το στανιό μου», «το γαμίδι» κ.ά. είναι φράσεις που κανείς ακούει στην καθημερινότητά του και 

που ωστόσο σπάνια διαβάζει σε κάποιο λογοτεχνικό βιβλίο.  

Επιπλέον, εδώ έγινε προσπάθεια ο τόνος, το πλαίσιο και οι συνθήκες που αυτές εκφράζονται να 

είναι όσο το δυνατόν πιο πιστές με την πραγματικότητα. Για παράδειγμα: η φράση: 

«Δώστεμουείκοσιευρώναμηντασπάσωόλα» 

γραμμένη χωρίς κενά, επιχειρεί να υποδηλώσει εκείνο το είδος της ομιλίας που εκφέρεται όταν 

κάποιος είναι υπό την επήρεια ουσιών ή μέθης, βιαστικά, χωρίς ανάσες, χωρίς κάποιες φορές να 

γίνεται κατανοητή ακριβώς – τελικά, κάτι σαν μουρμουρητό. Το ίδιο συμβαίνει και στη φράση:    

«Σουγαμήσω» (αντί του σωστότερου: «Να σου γαμήσω») ή στη φράση «σ’ωραίος» (αντί του 
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σωστότερου «Είσ’ ωραίος»). Στη γλώσσα επίσης υπεισέρχονται στοιχεία της κυρίαρχης (pop) 

κουλτούρας, λεκτικά παιχνίδια, όπως επίσης και ειρωνεία και χιούμορ παρμένο από 

ανεκδοτολογικού τύπου διατυπώσεις. 

 

 

Κολλάει πωλητήριο - το διαβάζω. 

Μάρκα, μοντέλο, τιμή, περασμένο ΚΤΕΟ, βιβλίο σέρβις,  

σε πολύ καλή κατάσταση και στρατιωτικός, γράφει. 

 

Τί θέλει να πει ο πωλητής, αναρωτιέμαι. 

 

 

Έρχεται με τον μπαμπά της. 

Εκείνη εξηγεί, εκείνος επαναλαμβάνει - η τελευταία λέξη κάθε φορά.  

Μπερδεύομαι στην αρχή, αλλά το συνηθίζω και νομίζω βγαίνει άκρη: 

Θα το φέρουν την άλλη βδομάδα - βδομάδα, να το αφήσουν απ' το πρωί - πρωί, να το φτιάξουμε - 

φτιάξουμε. 

 

Το 'χω, το 'χω 

 

 

Διαφωνώ.  

Δεν είναι λύση, της λέω, αυτή η πατέντα - εκείνη βιάζεται να φύγει κι επιμένει. Τελειώνουμε αλλά 

εξακολουθεί να είν' ανήσυχη. Κι αν δεν κρατήσει και μου σβήσει στο ταξίδι, με ρωτάει.  

 

Μεγάλο δρόμο θα διαβείς, της απαντώ. 
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Στο μονόδρομο ανάποδα - θέλει κάτι να ρωτήσει. 

Παρκάρει λάθος, κάνει να το διορθώσει. Χτυπάει έναν κάδο, τρώει τη ζάντα στο πεζοδρόμιο, στην 

πρώτη κόρνα βάζει όπισθεν, τεθλασμένη οπισθογωνία, παρολίγο τραγωδία με πεζό, πατάει γκάζι, 

φεύγει. 

  

Αν πετύχει η μαλακία, τύφλα να'χει το γαμήσι. 

 

 

Ξαπλώνω κάτω απ' το αμάξι, μισή ώρα δουλειά. 

Για τον κόπο σου μάστορα, μου λέει - βγάζει και μου δίνει 2,90 ευρώ. Δεν τα παίρνω, του δίνω εγώ 

ένα δεκάλεπτο ακόμη.  

 

Να τα φάει και να' ναι 3,00. 

 

 

Δύσκολο σημείο, η δεκάρα δυσκολεύεται - δοκιμάζω την οχτάρα. 

Το γράσο δεν κάνει, βάλε σάλιο μάστορα, μου λέει, είναι το καλύτερο.  

Γλιστράει καλά στην αρχή και μετά βρίσκει την κόντρα του και γουστάρεις. Γελάει. Του θυμίζω ότι 

προσπαθώ να βιδώσω, όχι να γαμήσω. Γάμα τη βίδα, μου λέει, και κοίτα να βιδώσεις καμιά 

γκόμενα. 

 

Keep calm and love screws. 

 

Έντονη παρουσία έχουν επίσης και οι διακειμενικές αναφορές προσδίδοντας έτσι στον κεντρικό 

ήρωα μια ξεχωριστή θέση ανάμεσα στους συναδέλφους του, έναν «διαφορετικό» μάστορα, 

μακριά από στερεότυπα, με τα οποία μάλιστα παλεύει, πολλές φορές χωρίς την ελπίδα να βγει 

νικητής. Κι εδώ επανέρχεται το θέμα της σχέσης του με τους γύρω του. Όπως αναφέραμε οι 

περισσότερες σκέψεις του γίνονται ενδόμυχα, ενταγμένες ομαλά στην αφήγηση. Ακόμα και όταν 

εκφράζεται άμεσα και δυνατά, σε ευθύ λόγο, ο λόγος αυτός είναι ποτισμένος ειρωνεία, καυστικό 

χιούμορ, εμπαιγμό (αυτό που με σύγχρονη ορολογία θα λέγαμε trolling). Η διάθεσή του είναι αν 

όχι εχθρική, τουλάχιστον καχύποπτη προς όσους τον πλησιάζουν, οδηγώντας τον αναγνώστη 

στο συμπέρασμα ότι δεν ευχαριστιέται αυτό που κάνει και ο μόνος τρόπος που έχει για να 
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εκτονώσει την πίεση που νιώθει από τους γύρω του είναι να εκφραστεί με τον τρόπο τον δικό 

του. Ενδεικτικά:  

 

Πίσω απ' το ξηλωμένο καντράν (με τα χιλιόμετρα και τις στροφές), εκεί που όλες κουμπώνουνε οι 

φύσες : Μια βελόνα πλεξίματος μεγάλη κι ένα πακέτο χαρτομάντηλα μισό. 

 

Όπου κι αν ξεβιδώσω, ο Σουρεαλισμός με πληγώνει. 

 

 

Σκυμμένος στο αμάξι του εγώ - εκείνος περιμένει. Περνάει γυναίκα ζόρικη. Κοίτα ρε μάστορα τι 

χαίρετ' ο κοσμάκης, μου λέει. Kι εμείς στο σπίτι, γαμάμε Σατανά. "Σοφά ται και μη, γη μια και 

τάφος" .  * 

 

Μετανοείτε αδέρφια. 

 

* "Καρκινική γραφή": Διαβάζεται κι ανάποδα. 

 

 

Δουλεύω και γκρινιάζει δίπλα μου - πέφτω επάνω του συνέχεια. 

Είπε, δεν έχει ψάρι εκεί, τζάμπα πετρέλαιο χάλασα. 

Είπα, να πας λίγο πιο κει.  

 

Να πας και σ' άλλη θάλασσα. 

 

 

Είν’ εκνευρισμένος. Μου χαράκωσαν , λέει , τ' αμάξι από αριστερά. Και πιο παλιά το'χα πάθει, 

λέει, αλλ' από δεξιά. Κοίτα να δεις, σκέφτομαι: 

 

Σύνοψη Πολιτικής Ιστορίας, στις πόρτες ενός Σιτροέν. 
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Είναι της εκκλησίας. 

Μας αφήνει ραβασάκι μ' αυτά που πρέπει να γίνουν - παίρνω και το διαβάζω. Στο νούμερο τρία 

της λίστας: 

Έπαρση φώτων, γράφει, το αντίθετο της ταπείνωσης.  

Και εγένοντο τα φώτα. 

 

Κι είδεν ότ' ήταν εντάξει. 

 

 

Ανάβει τσιγάρο με τσιγάρο. 

Δε ζητάω πολλά ρε μάστορα, μου λέει, πέρασ' η μπογιά μου. 

Γαμώ τη ζωή που μας έλαχε δηλαδή - να φύγω θέλω μόνο. 

Δυο χρονάκια και την έκανα, μου λέει. 

 

Και είν' αβάσταχτος καημός, στα μάτια του η πούλια. 

 

 

 

Κάδος - Συνεργείο - Κάδος - Κάδος ανακύκλωσης. 

Πετάει το σκουπίδι του κάπου ανάμεσα στο Κάδος - Συνεργείο και το Χέστηκα. 

 

Και ξανά προς τη δόξα τραβά. 

 

 

 

Μου εξηγεί την πατέντα του. 

Εγώ μάστορα, μου λέει, έβαλα στη σούβλα μου 

μετα - συρματιστή και την έριξ' απευθείας στο ρέμα. 

 

Σε νίκησε, Αντρέ Μπρετόν. 

 

 

 



67 
 

 

Τα ενδιαφέροντα ποικίλουν. Από Σολωμό και Καβάφη, στον Αντρέ Μπρετόν και τον Σεφέρη, 

μέχρι τις βιβλικές αναφορές και τα «Χαμοπούλια» (στίχοι: Χρίστος Παπαδόπουλος, μουσική: 

Κώστας Φαλκώνης, πρώτη ερμηνεία Δ. Μπάσης). Αυτά από μόνα τους δείχνουν τη δυσαρέσκειά 

του ή εν πάση περιπτώσει δείχνουν ότι δεν ταιριάζει απόλυτα στο περιβάλλον που αναγκάζεται 

να βρίσκεται. Όμως αυτό δίνεται αλλού και πιο ξεκάθαρα, είτε μέσω της ξεκάθαρης δήλωσης 

του αφηγητή είτε μέσω της πικρής ειρωνείας, μιας ειρωνείας διπλής: μία απέναντι στον εαυτό 

του και μία απέναντι στην κάθε νοοτροπία και συμπεριφορά που έρχεται αντιμέτωπος.  

 

Έτοιμο, της λέω. 

Τί χρωστάω όμορφε, με ρωτάει. Τριάντα πέντε, απαντώ γελώντας. 

Και τι ωραίο χαμόγελο που έχεις, συνεχίζει με στιλ. Την ευχαριστώ. 

 

Όμως πάλι τόσα της λέω. 

 

 

 

Τι πρόβλημα έχουμε, του λέω.  

Ναι βεβαίως, καλημέρα μάστορα, όλα καλά, με ρωτάει. Λοιπόν το Σάββατο, που λες το φόρτωσα 

να πάω στο κυνήγι, Σέρρες κοντά, μου λέει. Πέμπτη είναι σήμερα τον διακόπτω. Μπράβο ναι, 

συνεχίζει, αλλά κάτσε να σε πω μάστορά μου, θα σε πω ντε! Θα σε πω, μου λέει. Πάλι το 'κανα ρε 

γαμώτο. 

 

Καταραμένη ευγένεια. 

 

 

Το πήγ' αλλού πρώτα, μου λέει, και μου 'παν ότι η βλάβη είναι στον εγκέφαλο.  Εγώ όμως θέλω να 

το ελέγξω απ' την αρχή  - άνοιξε καπό, του λέω. Όχι, όχι, στον εγκέφαλο σου 'πα ρε μάστορα, μου 

λέει, τί καπό ν'ανοίξω, στον εγκέφαλο είν' η βλάβη!  

 

Τον μπαγάσα, μ' έπεισε. 
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Είδα ότι είναι συνεργείο, μου λέει, αλλά έβρεχε και δε φαντάστηκα ότι θα ενοχλήσω αν παρκάρω 

εδώ.  

 

Εισπνοές. Εκπνοές. Τσιγάρο. 

 

 

Πόσα θες μάστορα, με ρωτάει - είκοσι, του απαντώ. Ε όχι και είκοσι ρε μάστορα, φωνάζει, κάνε 

κάτι καλύτερο. Στο κάνω δώρο, του λέω. Α όχι τζάμπα, συνεχίζει, τη δουλειά σου θα την πληρωθείς 

κανονικά. Του ζητάω ένα ευρώ, με δουλεύεις, μου λέει, τί ένα ευρώ, η δουλειά σου είναι για 

παραπάνω. Ε πες μου εσύ μια τιμή ρε φίλε, του λέω, και δώσε μου όσα θες. Και πού να ξέρω εγώ τί 

τιμή να σου πω, δεν είμαι μάστορας εγώ, μου λέει. Του ξαναλέω είκοσι. Μου τα δίνει, ευχαριστεί 

και φεύγει. 

 

Κατά τ' άλλα καλά. 

 

 

Του τρύπησα έξι πλαστικάκια με το δράπανο, τι χρωστάω με ρωτάει, την αγάπη σου, του λέω. Ε 

πώς, λέει, ν'αφήσω κάτι για τον κόπο σου, σιγά δεν έκανα τίποτα σπουδαίο, του απαντώ. Επιμένει. 

Πετάει επιδεικτικά είκοσι λεπτά στο τραπέζι και φεύγει. Είχε δίκιο. 

 

Σε είκοσι λεπτά, ήμουν όντως λίγο καλύτερα.  

 

 

Έρχεται χωρίς αμάξι. 

Μάστορα, μου λέει, μήπως έχεις είκοσι ευρώ να συμπληρώσω για τη ΔΕΗ, θα στα φέρω, γείτονας 

είμαι, μου λέει, εδώ πιο πάνω κάθομαι. Με παίρνει κάμερα, σκέφτομαι. 

 

Άνετος, παίξ' το άνετος. 
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Εμένα που με βλέπεις μάστορα, οικονομολόγος σπούδασα, μου λέει, στην Αυστραλία  

ζαχαροπλάστης, με πέντε παιδιά. Η γυναίκα μου του δημοτικού, μου λέει, δεν άντεξε που ήμουν 

μορφωμένος. Γύρισα, ξαναπαντρεύτηκα μια Ελληνίδα απ' την πρώην Σοβιετική Ένωση, έκανα κι 

άλλα δύο. Έχω δεκαέξι ετών εγγόνι και δεκαέξι ετών κόρη. Η μόρφωση δεν κρύβεται, του λέω. 

 

Όπως και να το κάνουμε, μ' ένα πτυχίο είν' αλλιώς. 

 

 

Άλλα χρόνια μάστορα τότε, μου λέει. Μην ακούς τι λένε. Βρίσκαμε μεροκάματο ανά πάσα στιγμή, 

μαθημένοι στα δύσκολα - εμφύλιος, χούντα. Τώρα βλέπω σας νοιάζουν μόνο οι γκόμενες και τα 

γούστα.Πού καιρός για ένσημα, του λέω, εμείς δε θα γεράσουμε ποτέ. 

 

Κουφάλα συνταξιούχε. 

 

 

Συνταξιούχος κλείνει την είσοδο με τ’ αμάξι. Ποιό είν' το πρόβλημα, του λέω, όλα καλά, μου λέει. 

Τί περιμένεις τότε, τον ρωτάω, τίποτα μάστορα, μου απαντάει, να περάσει η ώρα μόνο. Κάνω 

δήθεν δουλειές, έρχομαι, πάω, με κοιτάει. Τρώει καραμελίτσα, πετάει κάτω το χαρτί. Πώς τα 

βλέπεις τα πράγματα, με ρωτάει. [ Για ‘κείνον είναι δυο και μισή αλλά για μένα ο χρόνος έχει 

σταματήσει. Μια φορά να σε γεφύρωνα, χάσμα γαμημένο. ]  

 

Δύσκολα, του απαντώ. 

 

 

Τ' αμάξι του χωματερή. 

Του φτιάχνω τη βλάβη - τί είχε μάστορα, με ρωτάει. 

Τέτανο, μαλάρια και κίτρινο πυρετό, θέλω να του πω. 

Του λέω για μια καμμένη ασφάλεια. 

 

Για την δική μου, φυσικά, ούτε λόγος. 
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Είναι εμφανές ως εδώ ότι όλα τα κείμενα ακολουθούν την επαγωγική μέθοδο που είδαμε στον 

Χριστιανόπουλο και στον Σαρίκα. Ξεκινούν με μια φράση, ένα συμβάν, μια εντύπωση ή ένα 

αίσθημα  και καταλήγουν σε μια κατακλείδα εν πολλοίς συμπερασματική και σχολιαστική όχι 

μόνο ως προς το τι προηγήθηκε αλλά και ως προς τον κόσμο και την κοινωνία γύρω μας. Η 

ποιητική φόρτιση είναι κι εδώ παρούσα κι εκφράζεται με παραπάνω από έναν τρόπους. Ο 

βασικότερος απ’ όλους είναι ο ρυθμός των κειμένων. Εδώ έγινε η μέγιστη δυνατή προσπάθεια 

να ρέει ο λόγος αβίαστα, χωρίς γλωσσικές «τρικλοποδιές». Η βασική λέξη κάθε φορά, εκείνη 

που δίνει τον τόνο και την εντύπωση σε κάθε κείμενο, είναι προσεκτικά διαλεγμένη και 

τοποθετημένη έτσι ώστε να δημιουργεί την αίσθηση του ρυθμού, όπως για παράδειγμα η τριπλή 

επανάληψη των λέξεων. Άλλα χαρακτηριστικά της ποιητικής φόρτισης, λιγότερο εμφανή 

ενδεχομένως, είναι η ακραία συμπύκνωση του προφορικού λόγου (κατά τη ρήση του Pound), τα 

λεκτικά παιχνίδια, οι αμφισημίες,  οι διακειμενικότητες, ακόμα και η δομή που σε κάποιες 

περιπτώσεις μοιάζει σε αυτή ενός ποιήματος ή έστω ενός πεζοποίηματος.  

 

 

Ίσως να είν’ εκείνες οι στιγμές. 

‘Οταν μεσημέρι, σκυμμένος σε κάποιο αυτοκίνητο, βλέπω έναν περαστικό παππού με σκάλα, 

σκαρφαλωμένο στην ελιά της δίπλα οικοδομής να μαζεύει – τη γυναίκα του από κάτω να κρατάει 

τις σακούλες. Ναι, σίγουρα ναι. 

 

Είν’  εκείνες οι στιγμές. 

 

 

Έρχονται μαζί – η γυναίκα του οδηγάει. 

Εκείνη μας λέει τη βλάβη, μας ρωτάει τί χρειάζεται, αν δίνουμε εγγύηση, πότε θα είναι έτοιμο και 

όταν το θέμα φτάνει στο οικονομικό τον βλέπω να βγαίνει και να πλησιάζει. Αλλά κι αυτό εκείνη το 

κανονίζει. 

 

Εκείνος ψάχνει απλώς  μια φωτιά. 
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Είναι μπουκωμένος και βήχει.  

Την πάτησα μάστορα, μου λέει. Έκανα σεξ χωρίς κάλτσες – γελάει. 

Με το ψυγείο, τον ρωτάω. Πες το κι έτσι, μου λέει.   

 

Και η γλώσσα κόκκαλα δεν έχει. 

 

 

Γνήσιος Βαρδάρης κι εμείς δουλεύουμ’ έξω. 

Ένα δυνατό φύσημα παραλίγο να κλείσει το καπό στην πλάτη μου.Τι αέρας είναι αυτός ρε γαμώτο, 

λέω. Αέρας αλλαγής μάστορα, μου λέει, και γελάει.Έχεις δίκιο, του λέω, θέλει μπαταρία 

καινούργια. Κάτι πάει να πει. 

 

Ο αέρας του τ’ αρπάζει. 

 

 

Γεννήθηκε άντρας – χρόνια τώρα γυναίκα. 

Καλή σου μέρα λάβαρο παρθένο, μου λέει. Μ’ άφησε από μπαταρία το ρημάδι. Και πιάνω τον 

εαυτό μου να γελάει κατακόκκινος. 

Σαν απαγορευτικό σε μονόδρομο. 

 

 

Χιονίζει – εγώ έξω με σκουφί. 

Θέλει αλλαγή λαδιών, ξαπλώνω κάτω, ξεκινάω και κρυώνω. Νιφάδες κάθονται παντού, στη 

μηχανή, στα μάκτρα. Μα σαν τελειώνω βάζω μπρος και ιδού: Πάει το χιόνι, πάει το χιόνι. 

 

Λιώνει στα μπουζί. 

 

 

Περνάει αργά, πολύ αργά, από μπροστά μου – πατημένα ογδόντα σίγουρα. Με βλέπει τσατισμένο 

να ζορίζομαι κάτω από ένα Φορντ. Καλημέρα παιδί μου, λέει. Καλημέρα σας, της λέω. Καλή 

δύναμη να ‘χεις αγόρι μου, λέει χαμογελαστή και συνεχίζει αργά τον δρόμο της.   

 

Μόνο αυτό και τίποτ’ άλλο. 
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Στα παραπάνω παραδείγματα γίνεται πιο ξεκάθαρη η ποιητική φόρτιση. Υπάρχει η πιο γνήσια 

μορφή της («ίσως να είν’ εκείνες οι στιγμές») που θα μπορούσε κάλλιστα να θεωρηθεί ποίημα, 

αν η μορφή ήταν διαφορετική, υπάρχει η αμφισημία («σαν απαγορευτικό σε μονόδρομο»), η 

μετρική και η υποψία ρίμας («χιονίζει – εγώ έξω με σκουφί») και τέλος υπάρχει και η 

αποσιώπηση, το υπονοούμενο, τα συμφραζόμενα που προκύπτουν από τις πράξεις και τα λόγια 

των αφηγητών – ηρώων («περνάει αργά, πολύ αργά, από μπροστά μου»). Σε όλα τα κείμενα, σε 

μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, εντοπίζουμε επίσης παρομοιώσεις και μεταφορές που ρέπουν 

περισσότερο στον ποιητικό λόγο παρά στον πεζογραφικό. Οι ομοιότητες με το έργο των 

Χριστιανόπουλου και Σαρίκα είναι επίσης κάτι που δεν πρέπει να παραβλέψουμε:  

 

ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ (Ν. Χριστιανόπουλος) 

 

Του άρεσαν πολύ τα φρέσκα τυροπιτάκια από το φούρνο 

της γειτονιάς μας. Πήγαινα και του έπαιρνα, όποτε ήταν  

να έρθει. Συνήθως όμως μου την έσκαγε, και τότε καθό- 

μουν και τα έτρωγα μόνος μου, 

 

Αυνανισμός με τυροπιτάκια.  

 

 

ΩΡΑΙΟΙ ΝΕΑΡΟΙ (Ν. Χριστιανόπουλος) 

 

Ωραίοι νεαροί τρέχουνε με τα μηχανάκια τους στο δρόμο 

για να μας φέρουνε στο σπίτι την πίτσα που παραγγήλα- 

με. Τι κρίμα, όμως, μόλις εισπράξουν τα λεφτά φεύγουν 

αμέσως και μας αφήνουν μόνους με την πίτσα στο χέρι. 
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ΧΩΡΙΑΤΙΑ (Ζ. Σαρίκας) 

 

  «Λέμε να πάμε αύριο στο Άγιο Όρος», είπαμε σε κάτι γνωστούς που τρακάραμε στην 

πλατεία. «Αχά, βάλτε τον αχινό στον κώλο!», συμπλήρωσαν γελώντας. 

Ακόμη κι η χωριατιά έχει χιούμορ. 

 

 

(οι βλάβες της οδού Μαλακοπής) 

 

Όλα ξηλωμένα, διαπιστώνω τη βλάβη - του εξηγώ το κόστος.  

Γείτονας είμαι μάστορα, μου λέει, μισό να πάω να ρωτήσω την κυρά.  

 

Κι έμεινα με την τιμή στο χέρι. 

 

 

Αλλού πιο πολύ και αλλού πιο λίγο, αυτά τα στοιχεία, σε συνδυασμό με την απουσία της 

βασικής μυθοπλαστικής δομής ενός διηγήματος με αρχή, μέση και τέλος δικαιολογούν απόλυτα 

τον χαρακτηρισμό «κείμενα μικρής φόρμας, πεζής μορφής και ποιητικής φόρτισης».  

Μια τέτοια γραφή δεν είναι καθόλου εύκολη. Είναι μεν άκρως διασκεδαστική αλλά είναι 

ταυτόχρονα και παιδευτική. Υποχρεώνει τον συγγραφέα να σκεφτεί πάρα πολύ την κάθε λέξη, 

να βρει συνώνυμες και αντώνυμες, να βρει όλες τις πιθανές εκφράσεις του ίδιου πράγματος, να 

συμπυκνώσει όσο γίνεται, να είναι ακριβής στις διατυπώσεις του και φυσικά να παραμείνει το 

παραγόμενο ένα κείμενο λογοτεχνικό με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όλα αυτά από μόνα τους θα 

μπορούσαν να είναι θέματα ασκήσεων στα πλαίσια της Δημιουργικής Γραφής ή συγγραφικές 

προκλήσεις και ασκήσεις ύφους όλων όσων φιλοδοξούν να ασχοληθούν με την τέχνη του 

γραπτού λόγου. 
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ΟΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ
8
 

 

 

 

Πόσα θες για να το κάνεις μάστορα, με ρωτάει - πενήντα, του λέω. 

Θέλω να σου δώσω τα μισά, μου λέει. Εγώ όμως δε θέλω, του λέω. 

Κρίμα, μου λέει. Όντως, του απαντώ. Στέκεται. Με κοιτάει.  

 

Φοβάμαι. 

 

 

Τ' ανταλλακτικό αργεί, μιλάνε για κυνήγι. 

Από σημάδι πώς πας, τον ρωτάω.  

[ Μελαχρινή εν όψει. ]  

Όταν βρω βαράω, μου απαντάει. 

 

Η ειλικρίνεια στα καλύτερά της. 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Τα κείμενα αυτά γράφτηκαν σε μια περίοδο δύο ετών, ως βιωματικές λογοτεχνικές 

καταγραφές και προκάλεσαν ενδιαφέρον σε ένα μικρό κύκλο φίλων και συνεργατών. Το 

ενδιαφέρον αυτό σε συνδυασμό με την προτροπή του κ. Κωτόπουλου συνέβαλαν στην 

απόφασή μου να τα εντάξω ως δημιουργικό μέρος στη διπλωματική μου εργασία, η 

συγγραφή της οποίας ξεκίνησε το 2015. Προσωπικοί λόγοι όμως με εμπόδισαν να 

ολοκληρώσω της συγγραφή της νωρίτερα και στον προβλεπόμενο χρόνο. Στο μεταξύ είχε 

ήδη από τότε δρομολογηθεί η έκδοσή τους, πράγμα που συνέβη το 2019 από τις εκδόσεις 

Ιωλκός. Στην έκδοση αυτή, τα κείμενα έχουν διορθωθεί και επιμεληθεί από τον εκδοτικό 

οίκο. Εδώ, έχει διατηρηθεί η αρχική μορφή τους, όπως διαμορφώθηκε την περίοδο που 

γράφτηκαν.  
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Εγώ κρατάω απ' τη μία, εκείνος απ'την άλλη. 

Τράβα ρε, του λέω, μη φοβάσαι, δε παθαίνει τίποτα. 

Με δύναμη, σα να 'ναι η πεθερά σου. 

 

Το' σπασε.  

 

 

 

Έτοιμο, της λέω. 

Τί χρωστάω όμορφε, με ρωτάει. Τριάντα πέντε, απαντώ γελώντας. 

Και τι ωραίο χαμόγελο που έχεις, συνεχίζει με στιλ. Την ευχαριστώ. 

 

Όμως πάλι τόσα της λέω. 

 

 

Πίσω απ' το ξηλωμένο καντράν (με τα χιλιόμετρα και τις στροφές), εκεί που όλες 

κουμπώνουνε οι φύσες : Μια βελόνα πλεξίματος μεγάλη κι ένα πακέτο χαρτομάντηλα μισό. 

 

Όπου κι αν ξεβιδώσω, ο Σουρεαλισμός με πληγώνει. 

 

 

Τι πρόβλημα έχουμε, του λέω.  

Ναι βεβαίως, καλημέρα μάστορα, όλα καλά, με ρωτάει. Λοιπόν το Σάββατο, που λες το 

φόρτωσα να πάω στο κυνήγι, Σέρρες κοντά, μου λέει. Πέμπτη είναι σήμερα τον διακόπτω. 

Μπράβο ναι, συνεχίζει, αλλά κάτσε να σε πω μάστορά μου, θα σε πω ντε! Θα σε πω, μου λέει. 

Πάλι το 'κανα ρε γαμώτο. 

 

Καταραμένη ευγένεια. 
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Τη μία περνάει με κομμένο δάχτυλο, ατύχημα, μου λέει, το έκλεισα σε πόρτα αλλά το έσωσα, 

θα στρώσει. Την άλλη με μάτι κλειστό - εγχείρηση καταρράκτη, μια βδομάδα έτσι. Μετά με 

δόντια τροχισμένα  - γελάει και μου θυμίζει ντοκιμαντέρ – ο 

δοντίατρος, μου λέει, άλλες δυο φορές και τέλος. Όταν ξανάρχεται, κομπλέ, ανησυχώ. Όλα 

καλά, τον ρωτάω. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων, μου λέει. 

 

Και είναι απαρηγόρητος. 

Σκυμμένος στο αμάξι του εγώ - εκείνος περιμένει. Περνάει γυναίκα ζόρικη. Κοίτα ρε μάστορα 

τι χαίρετ' ο κοσμάκης, μου λέει. Kι εμείς στο σπίτι, γαμάμε Σατανά. "Σοφά ται και μη, γη μια και 

τάφος" .  * 

 

Μετανοείτε αδέρφια. 

 

* "Καρκινική γραφή": Διαβάζεται κι ανάποδα. 

 

 

Το πήγ' αλλού πρώτα, μου λέει, και μου 'παν ότι η βλάβη είναι στον εγκέφαλο.  Εγώ όμως θέλω 

να το ελέγξω απ' την αρχή  - άνοιξε καπό, του λέω. Όχι, όχι, στον εγκέφαλο σου 'πα ρε μάστορα, 

μου λέει, τί καπό ν'ανοίξω, στον εγκέφαλο είν' η βλάβη!  

 

Τον μπαγάσα, μ' έπεισε. 

 

 

 

Είδα ότι είναι συνεργείο, μου λέει, αλλά έβρεχε και δε φαντάστηκα ότι θα ενοχλήσω αν 

παρκάρω εδώ.  

 

Εισπνοές. Εκπνοές. Τσιγάρο. 
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Έμειν' από μπαταρία - έκανα στην άκρη, μου λέει, με αλάρμ, φώτα, ανοιχτό ραδιόφωνο κι 

έσβησα τη μηχανή. Για πέντε λεπτά υπέθεσα, μου λέει, αλλά τελικά μου πήρε είκοσι! 

Γελάει. Τυχερή είσαι, της λέω. 

 

Συνήθως - μαθαίνω - συμβαίνει το αντίθετο. 

 

 

Ίσως να είν’ εκείνες οι στιγμές. 

'Οταν μεσημέρι, σκυμμένος σε κάποιο αυτοκίνητο, βλέπω έναν περαστικό παππού με σκάλα, 

σκαρφαλωμένο στην ελιά της δίπλα οικοδομής να μαζεύει - τη γυναίκα του από κάτω να 

κρατάει τις σακούλες. Ναι, σίγουρα ναι. 

 

Είν’  εκείνες οι στιγμές. 

 

 

Πόσα θες μάστορα, με ρωτάει - είκοσι, του απαντώ. Ε όχι και είκοσι ρε μάστορα, φωνάζει, κάνε 

κάτι καλύτερο. Στο κάνω δώρο, του λέω. Α όχι τζάμπα, συνεχίζει, τη δουλειά σου θα την 

πληρωθείς κανονικά. Του ζητάω ένα ευρώ, με δουλεύεις, μου λέει, τί ένα ευρώ, η δουλειά σου 

είναι για παραπάνω. Ε πες μου εσύ μια τιμή ρε φίλε, του λέω, και δώσε μου όσα θες. Και πού να 

ξέρω εγώ τί τιμή να σου πω, δεν είμαι μάστορας εγώ, μου λέει. Του ξαναλέω είκοσι. Μου τα 

δίνει, ευχαριστεί και φεύγει. 

 

Κατά τ' άλλα καλά. 

 

 

Έρχονται μαζί - η γυναίκα του οδηγάει. 

Εκείνη μας λέει τη βλάβη, μας ρωτάει τί χρειάζεται, αν δίνουμε εγγύηση, πότε θα είναι έτοιμο 

και όταν το θέμα φτάνει στο οικονομικό τον βλέπω να βγαίνει και να πλησιάζει. Αλλά κι αυτό 

εκείνη το κανονίζει. 

 

Εκείνος ψάχνει απλώς  μια φωτιά. 
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Δηλαδή θέλει αλλαγή, με ρωτάει πάλι. 

Ναι ,του λέω. 

Μα πώς, δεν το καταλαβαίνω, μου λέει. 

Αφού δούλευε κα-νο-νι-κά πριν χαλάσει! 

Πάμε πάλι απ'την αρχή: 

 

Λόλα.Να.Ένα.Μήλο. 

 

 

Δουλεύω και γκρινιάζει δίπλα μου - πέφτω επάνω του συνέχεια. 

Είπε, δεν έχει ψάρι εκεί, τζάμπα πετρέλαιο χάλασα. 

Είπα, να πας λίγο πιο κει.  

 

Να πας και σ' άλλη θάλασσα. 

 

 

 

Και μου λέει, στην ανηφόρα έσβησε, στο ισιάδι όχι. Από χθες όταν ζητάω από τ' αμάξι 

μάστορα, μου λέει, δεν παίρνω αυτό που θέλω. Ζητάω αλλά δεν παίρνω. Δεν το'ξερες, του λέω. 

Πρέπει να δίνεις πού και πού φίλε. 

 

Βρήκε το νόημα της ζωής με πέντε ευρώ βενζίνη. 

 

 

Δεν έφυγε στιγμή - εγώ πεσμένος κοντά μια ώρα. 

Στέκετ' από πάνω μου και λέει τα βάσανά του. 

Τελειώνω, κλείνω, του δίνω τα κλειδιά.  

Με ρωτάει για λεφτά ξεφυσώντας. 

 

Κι έτσι μου' ρχεται να του δώσω εγώ λίγα. 
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Βιδώνω και βαριέμαι, τον βλέπω προβληματισμένο. 

Του πιάνω κουβέντα. 

Τι δουλειά κάνεις, τον ρωτάω, γυναικολόγος, μ' απαντάει. 

Εργάζομαι εκεί που εσύ διασκεδάζεις μάστορα. 

 

Παλιοζωή γιατρέ, του λέω, κουράγιο. 

 

 

Του τρύπησα έξι πλαστικάκια με το δράπανο, τι χρωστάω με ρωτάει, την αγάπη σου, του λέω. 

Ε πώς, λέει, ν'αφήσω κάτι για τον κόπο σου, σιγά δεν έκανα τίποτα σπουδαίο, του απαντώ. 

Επιμένει. Πετάει επιδεικτικά είκοσι λεπτά στο τραπέζι και φεύγει. Είχε δίκιο. 

 

Σε είκοσι λεπτά, ήμουν όντως λίγο καλύτερα.  

 

 

 

Είν’ εκνευρισμένος. Μου χαράκωσαν , λέει , τ' αμάξι από αριστερά. Και πιο παλιά το'χα πάθει, 

λέει, αλλ' από δεξιά. Κοίτα να δεις, σκέφτομαι: 

 

Σύνοψη Πολιτικής Ιστορίας, στις πόρτες ενός Σιτροέν. 

 

 

Και τί να έπαιρνα, μου λέει εκνευρισμένος. Μαύρο; Γέμισ' ο τόπος,μας έχει μαυρίσει η ψυχή! 

Άσε που λερώνει κιόλας.Κίτρινο; Σιγά μη δώσω τόσα για τον τουίτυ ρε μάστορα πλάκα με 

κάνεις; Ούτε καν. Ή μήπως καφέ, να γυρνάω σαν τους γύφτους; Άσε ευχαριστώ. Ενώ άσπρο, 

μου λέει, το αμάξι δείχνει αλλιώς. Φωτίζει, πώς να το κάνουμε; Δε συμφωνείς, με ρωτάει. 

 

Και χωρίς να το θέλει, μου είπε πολλά περισσότερα. 
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Είναι της εκκλησίας. 

Μας αφήνει ραβασάκι μ' αυτά που πρέπει να γίνουν - παίρνω και το διαβάζω. Στο νούμερο τρία 

της λίστας: 

Έπαρση φώτων, γράφει, το αντίθετο της ταπείνωσης.  

Και εγένοντο τα φώτα. 

 

Κι είδεν ότ' ήταν εντάξει. 

 

 

Περνάει απ' το συνεργείο πού και πού. Ξέρουμε ότι πάει κολυμβητήριο κάθε μεσημέρι. Μπα δε 

θα πάω σήμερα, μας λέει - πώς κι έτσι τη ρωτάω. Γιατί έτσι, μου λέει, μου την έδωσε και δεν θα 

πάω! 

Οκ. Το 'πιασα.  

 

Θα περάσει, της λέω. 

 

 

Έρχεται χωρίς αμάξι. 

Μάστορα, μου λέει, μήπως έχεις είκοσι ευρώ να συμπληρώσω για τη ΔΕΗ, θα στα φέρω, 

γείτονας είμαι, μου λέει, εδώ πιο πάνω κάθομαι. Με παίρνει κάμερα, σκέφτομαι. 

 

Άνετος, παίξ' το άνετος. 

 

 

Θαμώνας καθημερινός στο συνεργείο, πατημένα εβδομήντα. 

Μικρέ, πίσω στ' αμάξι έχω νεράκια, μου λέει. Φέρε μου ένα και κάνε μου κι ένα καφεδάκι, όχι 

πολύ βαρύ - με πειράζει, με λίγη ζάχαρη στη μύτη. Άντε να σε χαρώ, μου λέει. Δεν γύρισα 

πλάτη. 

 

Ν' αποφύγω το τσίμπημα. 
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Πίνουμε μπύρες - μπουκάρει μπερδεμένος. 

Δώστεμουείκοσιευρώναμηντασπάσωόλα, μας λέει. 

Τους πιάνει νευρικό, ένας λαμαρινάς πνίγεται.  

Εκείνος φεύγει άπραγος να δοκιμάσει αλλού. 

Μικρέ, πάρε είκοσι εσύ, μου λένε. 

 

Να πας να φέρεις κι άλλες. 

 

 

Περιμένουμε να κρυώσει η μηχανή. Μικρέ να σου πω, μου λέει - πάω. 

Οι άνθρωποι είναι σαν αυτό το πήλινο βάζο, μου λέει. Πάνω πάνω βλέπεις μέλι αλλ' από κάτω 

έχει σκατά. Δε ξέρω που 'μπλεξες ρε φίλε, του λέω, αλλά πρόσεχε: 

 

Αν σου πέσει, εσύ θα τα μαζέψεις. 

 

 

 

Είναι μπουκωμένος και βήχει.  

Την πάτησα μάστορα, μου λέει. Έκανα σεξ χωρίς κάλτσες - γελάει. 

Με το ψυγείο, τον ρωτάω. Πες το κι έτσι, μου λέει.   

 

Και η γλώσσα κόκκαλα δεν έχει. 

 

 

 

 

Κλείνω το καπό - θα είν’ εντάξει για κανα δυο μέρες. 

Ουδέν μονιμότερον του προσωρινού, της λέω. 

Με κοιτάει. Άγνωστες λέξεις. 

 

Άλλαξ' το να ησυχάσεις, της λέω. 
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Εμένα που με βλέπεις μάστορα, οικονομολόγος σπούδασα, μου λέει, στην Αυστραλία  

ζαχαροπλάστης, με πέντε παιδιά. Η γυναίκα μου του δημοτικού, μου λέει, δεν άντεξε που ήμουν 

μορφωμένος. Γύρισα, ξαναπαντρεύτηκα μια Ελληνίδα απ' την πρώην Σοβιετική Ένωση, έκανα 

κι άλλα δύο. Έχω δεκαέξι ετών εγγόνι και δεκαέξι ετών κόρη. Η μόρφωση δεν κρύβεται, του 

λέω. 

 

Όπως και να το κάνουμε, μ' ένα πτυχίο είν' αλλιώς. 

 

 

Ανάβει τσιγάρο με τσιγάρο. 

Δε ζητάω πολλά ρε μάστορα, μου λέει, πέρασ' η μπογιά μου. 

Γαμώ τη ζωή που μας έλαχε δηλαδή - να φύγω θέλω μόνο. 

Δυο χρονάκια και την έκανα, μου λέει. 

 

Και είν' αβάσταχτος καημός, στα μάτια του η πούλια. 

 

 

Κολλάει πωλητήριο - το διαβάζω. 

Μάρκα, μοντέλο, τιμή, περασμένο ΚΤΕΟ, βιβλίο σέρβις,  

σε πολύ καλή κατάσταση και στρατιωτικός, γράφει. 

 

Τί θέλει να πει ο πωλητής, αναρωτιέμαι. 

 

 

Έρχεται με τον μπαμπά της. 

Εκείνη εξηγεί, εκείνος επαναλαμβάνει - η τελευταία λέξη κάθε φορά.  

Μπερδεύομαι στην αρχή, αλλά το συνηθίζω και νομίζω βγαίνει άκρη: 

Θα το φέρουν την άλλη βδομάδα - βδομάδα, να το αφήσουν απ' το πρωί - πρωί, να το φτιάξουμε 

- φτιάξουμε. 

 

Το 'χω, το 'χω. 
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Γράφει κι αυτός. 

Το κακό είναι, μου λέει, ότι  πρέπει να μιλάω με όλους -  έτσι βγάζω ιστορίες. Αλλά πού να 

καταλάβετε εσείς οι νέοι, ξεσπάει. Δεν κάνατε φτωχοί ποτέ, να δείτε πώς βγαίνει το ψωμάκι. 

Αλίμονο σε μας, μου λέει, ούτε στάρι δε θα μας βράσουν. 

 

Να θυμηθώ να κεράσω μπύρα. 

 

 

Παρκάρει με φόρα και βγαίνει έτοιμος για φασαρία.  

Όλη μέρα χθες και σήμερα δε δουλεύει το γαμίδι, μου λέει, φτιάξ'το μην το σπάσω με τη βαριά 

γαμώ το στανιό μου. Το δοκιμάζω - δουλεύει κανονικά. Κοιταζόμαστε.  

 

Ένα φύλλο πέφτει αργά στο πεζοδρόμιο. 

 

 

Διαφωνώ.  

Δεν είναι λύση, της λέω, αυτή η πατέντα - εκείνη βιάζεται να φύγει κι επιμένει. Τελειώνουμε 

αλλά εξακολουθεί να είν' ανήσυχη. Κι αν δεν κρατήσει και μου σβήσει στο ταξίδι, με ρωτάει.  

 

Μεγάλο δρόμο θα διαβείς, της απαντώ. 

 

Και το πατάω, μου λέει, να τον κατεβάσω μία δεξιά με αλάρμ, να πούμε, και να τον αρχίσω τις 

απανωτές, αλλά σκέφτομαι, να πούμε, τον πιτσιρίκο μου, στη θερμοκοιτίδα τον έχω ακόμη. Δεν 

είμαστε για να μας δέσουν τώρα μάστορα, μου λέει. Άναψα τσιγάρο και τον άφησα να πά' στο 

διάολο. 

 

Πόσα τσιγάρα κάνεις, τον ρωτάω. 
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Άλλα χρόνια μάστορα τότε, μου λέει. Μην ακούς τι λένε. Βρίσκαμε μεροκάματο ανά πάσα 

στιγμή, μαθημένοι στα δύσκολα - εμφύλιος, χούντα. Τώρα βλέπω σας νοιάζουν μόνο οι 

γκόμενες και τα γούστα.Πού καιρός για ένσημα, του λέω, εμείς δε θα γεράσουμε ποτέ. 

 

Κουφάλα συνταξιούχε. 

 

 

Κάδος - Συνεργείο - Κάδος - Κάδος ανακύκλωσης. 

Πετάει το σκουπίδι του κάπου ανάμεσα στο Κάδος - Συνεργείο και το Χέστηκα. 

 

Και ξανά προς τη δόξα τραβά. 

 

 

Κατεβαίνει αεράτος - στρώνει και το καβάλο. 

Καλημερίζει, μας λέει τη βλάβη, μας λέει και τη λύση στο πρόβλημα. 

 

Αν το φτιάξει και μόνος του, θ' αναγκαστώ να τον πληρώσω. 

 

 

 

Για να καταλάβεις ,μου λέει:  

Ψάρεμα Χαλκιδική, έχει ψάρι που λένε ότι δεν έχει, την πεθερά στο γιατρό - κάτι με την κοιλιά 

της, μου λέει, ούτε να ξέρω δε θέλω - και πάνω που θα πήγαινα να δω το ματσάκι, σβήνει στο 

φανάρι. Ρε ήταν πέναλντι, τον ρωτάω. 

 

Κι απ' την απάντησή του κρίνοντ' όλα. 
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Στο μονόδρομο ανάποδα - θέλει κάτι να ρωτήσει. 

Παρκάρει λάθος, κάνει να το διορθώσει. Χτυπάει έναν κάδο, τρώει τη ζάντα στο πεζοδρόμιο, 

στην πρώτη κόρνα βάζει όπισθεν, τεθλασμένη οπισθογωνία, παρολίγο τραγωδία με πεζό, πατάει 

γκάζι, φεύγει. 

  

Αν πετύχει η μαλακία, τύφλα να'χει το γαμήσι. 

 

 

Τί είχε μάστορα, επιμένει.  

Κάνω να της εξηγήσω - κοιτάει και στριφογυρίζει μία τούφα με το δάχτυλό της. Χάλασε, της 

λέω, δουλεύει τώρα.  

Χαμογέλασε, πλήρωσε κι έφυγε ικανοποιημένη. 

 

Μεταξύ των δύο οδών, συντομοτέρα η ευθεία. 

 

 

Γνήσιος Βαρδάρης κι εμείς δουλεύουμ' έξω. 

Ένα δυνατό φύσημα παραλίγο να κλείσει το καπό στην πλάτη μου.Τι αέρας είναι αυτός ρε 

γαμώτο, λέω. Αέρας αλλαγής μάστορα, μου λέει, και γελάει.Έχεις δίκιο, του λέω, θέλει 

μπαταρία καινούργια. Κάτι πάει να πει. 

 

Ο αέρας του τ' αρπάζει. 

 

Γεννήθηκε άντρας - χρόνια τώρα γυναίκα. 

Καλή σου μέρα λάβαρο παρθένο, μου λέει. Μ' άφησε από μπαταρία το ρημάδι. Και πιάνω τον 

εαυτό μου να γελάει κατακόκκινος. 

 

Σαν απαγορευτικό σε μονόδρομο. 
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Όλα ξηλωμένα, διαπιστώνω τη βλάβη - του εξηγώ το κόστος.  

Γείτονας είμαι μάστορα, μου λέει, μισό να πάω να ρωτήσω την κυρά.  

 

Κι έμεινα με την τιμή στο χέρι. 

 

 

Δεν το κινεί καθόλου. 

Δυο φορές την εβδομάδα να το βάζεις μπρος, του λέω - χρειάζεται. Σήμερα φυσάει μάστορα, 

μου λέει, από βδομάδα. Κι αν βρέξει, τον ρωτάω. Ό,τι πρέπει για τσιπουράκι, μ' απαντά.  

 

'Σ' ωραίος και μετράς και θα μας θάψεις όλους, λέω. 

 

 

Χιονίζει - εγώ έξω με σκουφί. 

Θέλει αλλαγή λαδιών, ξαπλώνω κάτω, ξεκινάω και κρυώνω. Νιφάδες κάθονται παντού, στη 

μηχανή, στα μάκτρα. Μα σαν τελειώνω βάζω μπρος και ιδού: Πάει το χιόνι, πάει το χιόνι. 

 

Λιώνει στα μπουζί. 

 

 

Ξηλωμένο αμάξι - η δουλειά στα μισά. 

Εγώ στα χρόνια σου μάστορα, μου λέει, είχα πάρει τη μισή πόλη, μην κοιτάς τώρα που 

μεγάλωσα. Και την άλλη μισή γιατί την άφησες, του λέω. Μετακόμισα, μου απαντά.  

 

Και στρίβει τη βέρα στο δάχτυλο. 
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Συνταξιούχος κλείνει την είσοδο με τ’ αμάξι. Ποιό είν' το πρόβλημα, του λέω, όλα καλά, μου 

λέει. Τί περιμένεις τότε, τον ρωτάω, τίποτα μάστορα, μου απαντάει, να περάσει η ώρα μόνο. 

Κάνω δήθεν δουλειές, έρχομαι, πάω, με κοιτάει. Τρώει καραμελίτσα, πετάει κάτω το χαρτί. Πώς 

τα βλέπεις τα πράγματα, με ρωτάει. [ Για ‘κείνον είναι δυο και μισή αλλά για μένα ο χρόνος έχει 

σταματήσει. Μια φορά να σε γεφύρωνα, χάσμα γαμημένο. ]  

 

Δύσκολα, του απαντώ. 

 

 

Τελειώνω το βίδωμα, τ' αμάξι είναι σχεδόν έτοιμο - δε σταματάει να μιλάει. Μικρέ να ξέρεις, 

συνεχίζει, μετά από χρόνια, η καλύτερη στιγμή στο σεξ, είν' όταν γυρνάς πλευρό και λες 'ουφ 

πάει κι αυτό σήμερα'. Του δίνω το κλειδί, πληρώνει, φεύγει. 

 

[ Ουφ, πάει κι αυτό σήμερα. ] 

 

 

Του εξηγώ τη βλάβη και το κόστος, συμφωνεί να τ' αφήσει.  

Ενημέρωσέ με όταν είν' έτοιμο μάστορα, μου λέει, έγινε, του απαντώ. Μπαίνει πάλι στο 

αυτοκίνητο και βάζει μπρος να φύγει - σταματάει. Με κοιτάει. 

 

Βλάβη 504. 

 

 

Μόλις άκουσα έναν τετράχρονο, που δεν μπορεί να πει το "ρ", να μου συστήνεται ως μάστορας 

"αλλά μόνο για Μπεμβέ" και να μου εξηγεί τη χρήση του μπουλονόκλειδου και άλλων 

δύσκολων λέξεων.  

 

Σκίζω τη φόρμα, παραιτούμαι. 
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Ξαπλώνω κάτω απ' το αμάξι, μισή ώρα δουλειά. 

Για τον κόπο σου μάστορα, μου λέει - βγάζει και μου δίνει 2,90 ευρώ. Δεν τα παίρνω, του δίνω 

εγώ ένα δεκάλεπτο ακόμη.  

 

Να τα φάει και να' ναι 3,00. 

 

 

Όλα έγιναν πολύ γρήγορα:  

Εγώ στο αυτοκίνητό του να του φτιάχνω τη βλάβη κι αυτός ένα αμάξι πιο κει να κατουράει σαν 

σκύλος.  

 

Το μόνο που θυμάμαι  κ.Πρόεδρε.  

 

 

Η εργασία σε ανοιχτό χώρο με συνεχόμενη έκθεση σε ακραία καιρικά φαινόμενα, είναι μια 

πανάρχαια διαδικασία ενηλικίωσης στα υψίπεδα της βορειοανατολικής Τούμπας, γνωστή ως "Το 

Μεροκάματο" ή κατά μία άλλη, παλιότερη εκδοχή: 

 

"Σουγαμήσω ". 

 

 

 

 

Ρωτάει με τί ασχολούμαι τις άλλες ώρες  

Με ποιήματα και τέτοια, της λέω.  

Με κοιτάζει ύποπτα με ανασηκωμένο φρύδι.  

Τρέχει τίποτα κοπελιά, την αγριεύω. 

Σκιάχτηκε, άλλο δε μίλησε. 

 

Είδες μαμά; Και ποιητής και άντρας. 
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Δύσκολο σημείο, η δεκάρα δυσκολεύεται - δοκιμάζω την οχτάρα. 

Το γράσο δεν κάνει, βάλε σάλιο μάστορα, μου λέει, είναι το καλύτερο.  

Γλιστράει καλά στην αρχή και μετά βρίσκει την κόντρα του και γουστάρεις. Γελάει. Του θυμίζω 

ότι προσπαθώ να βιδώσω, όχι να γαμήσω. Γάμα τη βίδα, μου λέει, και κοίτα να βιδώσεις καμιά 

γκόμενα. 

 

Keep calm and love screws. 

 

 

Περιμένω ώρα τ' ανταλλακτικό. 

Για την καθυστέρηση, της λέω, δε σε χρεώνω εργασία. Όχι να σου δώσω κάτι, μου λέει, δε 

χρειάζεται, της λέω - επιμένει. Κάνει κίνηση, προσπαθώ να την αποφύγω και σε χρόνο dt μου 

χώνει μέσ' από τη φόρμα ένα δεκάρικο στο στήθος. 

 

Smack my ass and call me Judy. 

 

 

Του λέω τη βλάβη, εξηγώ και τί χρειάζεται για να γίνει.   

Χωρίς να τ' ανοίξεις, ρε μάστορα, δε γίνεται, με ρωτάει. Όλο και κάποιο κόλπο θα ξέρεις εσύ, 

μου λέει. Φυσικά, του λέω.  

 

Διάλεξε ένα χαρτί και μη μου πεις ποιο είναι. 

 

 

Μου εξηγεί την πατέντα του. 

Εγώ μάστορα, μου λέει, έβαλα στη σούβλα μου 

μετα - συρματιστή και την έριξ' απευθείας στο ρέμα. 

 

Σε νίκησε, Αντρέ Μπρετόν. 
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Δουλεύω κάτω απ' τ' αμάξι του - μού αναλύει τα 

γκομενικά του. Και σε ρωτάω να με πεις ρε μάστορα, ξεσπάει, 

ποιός φταίει ε, ποιός γαμώ την τρέλα μου, εγώ; Αυτός, του λέω. 

 

Ένα - μηδέν. 

 

 

Τ' αμάξι του χωματερή. 

Του φτιάχνω τη βλάβη - τί είχε μάστορα, με ρωτάει. 

Τέτανο, μαλάρια και κίτρινο πυρετό, θέλω να του πω. 

Του λέω για μια καμμένη ασφάλεια. 

 

Για την δική μου, φυσικά, ούτε λόγος. 

 

 

Περνάει αργά, πολύ αργά, από μπροστά μου - πατημένα ογδόντα σίγουρα. Με βλέπει 

τσατισμένο να ζορίζομαι κάτω από ένα Φορντ. Καλημέρα παιδί μου, λέει. Καλημέρα σας, της 

λέω. Καλή δύναμη να 'χεις αγόρι μου, λέει χαμογελαστή και συνεχίζει αργά τον δρόμο της.   

 

Μόνο αυτό και τίποτ' άλλο. 


